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Esta instalação encontra-se pre-
parada para acolher todos os uti-
lizadores, grupos ou famílias que 
queiram usufruir de um espaço 
agradável, composto por balneá-
rios, zona de cais, zona de relvado, 
campo de voleibol e serviço bar 
com esplanada. Na zona de cais 
exite um tanque com 16 metros de 
comprimento e 10 de largura, com 

profundidade mínima de 1,30 me-
tros e máxima de 1,90 metros. Para 
os mais pequeninos temos ao dis-
por um chapinheiro.
Aqui poderá passar bons momen-
tos de lazer com a sua família e ami-
gos, sendo a vigilância permanente 
assegurada por técnicos especia-
lizados. A pensar no bem-estar e 
conforto dos nossos utentes dispo-

nibilizamos, gratuitamente, espre-
guiçadeiras e guarda-sóis.
Na época de Verão, esta piscina  
está dotada de excelentes infra-
estruturas  que contribuem para a 
dinamização do Munícipio, oferen-
cendo também a possibilidade de 
realização de Festas de Aniversário, 
entre outros eventos.

piscina municipal

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

horário
20 de Junho a 12 de Setembro
Segunda-feira a Domingo
13h00~20h00
Tel 234 324 819

localização
Rua da Calada - Vale de Ílhavo

Vale de Ílhavo
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A edição de Julho 2010 do Boletim Municipal partilha um conjunto de 
informações que dão nota do trabalho que a Câmara Municipal tem desen-
volvido nas várias áreas da sua actuação. Da Educação à Cultura, das Obras 
à Acção Social, do Planeamento à Juventude, do Ambiente à Protecção Civil, 
das Relações Internacionais às Actividades Náuticas,..., vamos concretizando 
importantes objectivos que conferem mais qualidade de Vida aos Cidadãos e 
mais desenvolvimento ao Município.

Depois da inauguração do renovadíssimo Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré no passado dia 20 de Junho, estamos na fase final da construção de 
um vasto conjunto de obras (ver a página 5), de entre as quais se destacam 
os cinco novos Centros Escolares da Senhora do Pranto (Ílhavo), da Cale da 
Vila (Gafanha da Nazaré), de Vale de Ílhavo, da Légua e da Coutada. Neste 
ano de 2010 conseguimos materializar o mais elevado investimento CMI de 
sempre, e inauguraremos o maior número de obras de dimensão relevante 
num só ano.

No suplemento deste Boletim, damos um especial destaque à intervenção 
da Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, na ambiência da co-
memoração dos 20 anos da elevação de Ílhavo a Cidade, agora que todo o 
processo de candidatura dos treze projectos que a compõem está terminado e 
que a sua concretização física tem já uma elevada intensidade, num investi-
mento total de cerca de 14 milhões de euros. 

Tudo isto é o corolário de um trabalho intenso e aturado que vimos reali-
zando nos últimos doze anos, com uma nota especial para toda a preparação 
para o aproveitamento e a conquista dos Fundos Comunitários do QREN que 
vimos cuidando com uma estratégia específica desde 2007.    

Estamos em pleno Verão. 
O Município que tem “O Mar por Tradição” assume uma vida diferente 

com mais animação e espaços de convívio e de Festa. A Semana Jovem (de 
16 a 24 de Julho) e as Festas do Município MarAgosto 2010 (de 1 a 31 de 
Agosto) são as referências principais, para as quais está convidado.

Mantemos e reforçamos a cada dia uma atitude positiva e construtiva, de 
trabalharmos intensamente para aproveitar as oportunidades que temos em 
mãos e ultrapassarmos as dificuldades que se nos deparam, deixando sem 
consideração os exercícios negativos de alguns, assumindo desta forma a 
nossa responsabilidade de honrar o compromisso assumido com os Cidadãos 
do Município de Ílhavo e da Região de Aveiro, e darmos contributo para o 
crescimento de Portugal.

Consigo vamos continuar a realizar.
Um Abraço,

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

editorial

INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao proce-
dimento legal para a celebração da 
escritura da Sociedade Anónima 
titular e responsável pela gestão 
do Parque, esta decisão traduz-se 

Portagens A25
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na entrada do Município de Ílhavo 
como accionista na referida Socie-
dade, subscrevendo uma participa-
ção financeira de 375.000,00 Euros 
correspondentes a 5% da totalidade 
do capital. 

Desenvolvido no âmbito de uma 
parceria liderada pela Universida-
de de Aveiro, o Parque de Ciência 
e Inovação conta com a participa-
ção de várias entidades públicas e 
privadas, numa aposta de investi-
mento gerador de desenvolvimen-
to económico para o Município de 
Ílhavo e para a Região de Aveiro, 
cujo potencial humano, científico e 
tecnológico contribuirá significati-
vamente para o seu crescimento. //

O Executivo Municipal 
deliberou aprovar, na 
Reunião de Câmara de 
30 de Junho, a adesão 
do Município de Ílhavo à 
Sociedade Anónima “PCI 
– Parque de Ciência e 
Inovação”, assim como a 
proposta dos seus Estatutos 
e do respectivo Acordo 
Parassocial.

Sociedade Anónima 
“PCI - Parque 
da Ciência e da 
Inovação”

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

O(s) Governo(s) de Portugal ini-
ciou em 2004 esse processo, arras-
tando-se até aos dias de hoje uma 
discussão ainda sem fim, transfor-
mada numa intensa, insensata e 
dispensável inconsequência gover-
nativa e disputa político-partidária.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
sempre assumiu a mesma conduta 
e uma posição política de princípio, 
com as seguintes notas principais:

1. Rejeição da cobrança de Por-
tagens na A25 (nomeadamente 
no troço Ponte da Barra / Estádio 
Mário Duarte) dada sua pré-exis-
tência à data da concessão e a sua 
servidão marcadamente urbana e 

sem alternativa, nomeadamente 
às cidades de Aveiro e da Gafanha 
da Nazaré, a todo o Município de 
Ílhavo (em especial às suas Praias) 
e ao Porto de Aveiro;

2. Aceitação do princípio da in-
trodução de portagens na A17 e na 
A29, com a introdução de isenções 
para os residentes nos circuitos 
de curta distância, e a disponibi-
lização pelo Governo de Fundos 
Comunitários que permitam aos 
Municípios executar as variantes 
rodoviárias aos aglomerados urba-
nos da EN 109.

Defendemos um País Justo e 
Equilibrado, gerido com sustenta-
bilidade financeira e com realismo, 
com solidariedade entre o Litoral 
e o Interior, e onde os Cidadãos 
sejam a razão de ser principal do 
Estado e da sua acção. Que o dos-
sier da introdução das portagens 
nas SCUT termine honrando estes 
princípios. //

Prossegue a “telenovela 
nacional do tipo 
venezuelana” à volta da 
temática da introdução de 
portagens nas SCUT. 
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Com um prazo de execução de 
60 dias, esta é uma obra que vai 
permitir garantir as necessárias 
condições de acesso quer de via-
turas, quer de pessoas ao Hospital, 

Hospital de Cuidados Continuados 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

ADJUDICAÇÃO OBRA ARRANJOS EXTERIORES

bem como o seu bom enquadra-
mento na restante área urbana da 
Cidade de Ílhavo, contemplando 
ainda a criação de um arruamento 
de acesso à EB1 N.º 1 de Ílhavo. 

Tendo em conta as necessidades 
de acesso, a Câmara Municipal de 
Ílhavo deliberou igualmente a per-

muta de sete parcelas de terreno 
para a construção das correspon-
dentes infra-estruturas, com base 
no “Estudo Urbanístico da En-
volvente ao Hospital de Ílhavo”. 
Esta solução vai permitir ao novo 
Hospital de Cuidados Continuados 
da Santa Casa da Misericórdia de 

Revisão Plano de Pormenor 
Museu Marítimo de Ílhavo

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

Esta decisão surgiu após o tem-
poral do passado mês Fevereiro, 
cujos efeitos motivaram a deci-
são de avançar de imediato com 
a obra de Qualificação Ambiental 
e Urbana na zona da Biarritz, na 

Qualificação da Biarritz 
(Costa Nova)

2ª REVISÃO DAS GOP E ORÇAMENTO

Costa Nova, que ficou danificada 
em várias áreas, nomeadamente 
com a destruição do enrocamento 
e alguns abatimentos da berma, as-
sim como a erosão do pavimento 
betuminoso. 

Acordando com a MaisÍlha-
vo SA a transferência do estudo 
prévio/projecto já realizado para 
a Câmara Municipal de Ílhavo, 
prevê-se para breve a abertura do 
Concurso Público para a execução 
da respectiva obra, cujo início dos 
trabalhos ocorrerá logo após a épo-
ca balnear 2010. //

Após a abertura do 
Concurso Público para 
a execução dos Arranjos 
Exteriores ao Hospital de 
Cuidados Continuados da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, o Executivo 
Municipal deliberou proceder 
à adjudicação da referida 
obra, representando um 
investimento total de cerca 
de 500.000,00 Euros.

O Executivo Municipal 
aprovou, na Reunião de 
Câmara de 19 de Maio, a 
2.º Revisão das Grandes 
Opções do Plano e 
Orçamento da Câmara 
Municipal de Ílhavo para 
2010. 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo procedeu, no 
passado dia 19 de Maio, 
à abertura do Concurso 
Público de Concepção 
para a Revisão do Plano de 
Pormenor do Museu (Termos 
de Referência, Caderno 
de Encargos e Peças 
Desenhadas).

A abertura deste Concurso vem 
no seguimento da deliberação da 
Reunião de Câmara de 3 de Feve-
reiro de 2010 para rever o Plano 
de Pormenor do Museu, aprovan-

hectares, próxima quer do centro 
cívico e comercial da Cidade, quer 
do futuro Parque da Ciência e da 
Inovação da Universidade de Avei-
ro, perspectivando-se uma nova 
dinâmica e centralidade para este 
espaço. //

Ílhavo deixar de utilizar a EN 109 
como porta principal de acesso, 
passando a ter frente para a zona 
poente, onde será possível a cir-
culação automóvel, assim como o 
seu estacionamento. 

Na mesma Reunião de Câmara 
(19 de Maio), o Executivo aprovou  

também a Alteração ao Estudo Ur-
banístico 13 (da zona envolvente 
ao Hospital), visando a criação de 
todas as condições para a execução 
da referida obra, integrada no Pro-
grama de Acção para a Regenera-
ção Urbana do Centro Histórico de 
Ílhavo. //

do os Termos de Referência que 
fundamentam a oportunidade de 
Revisão, no momento em que está 
igualmente a ser revisto o Plano 
Director Municipal. 

O Plano de Pormenor do Museu 
abrange uma área de cerca de 43,5 
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MAIS OBRA

Município de Ílhavo... em movimento
obras em curso...

1.

3.

1. Reformulação das Acessibilidades à Repartição das Finanças de Ílhavo
2. Capela Mortuária da Gafanha da Encarnação e Arranjos Exteriores
3. Via de Cintura Nascente a Ílhavo - 1.ª fase
4. Requalificação/Beneficiação da antiga EN 109
5. Centro Escolar da Senhora do Pranto (Ílhavo)
6. Centro Escolar da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré)
7. Centro Escolar de Vale de Ílhavo
8. Centro Escolar da Presa-Légua
9. Centro Escolar da Coutada
10. Arruamentos na envolvente ao Centro Escolar da Cale da Vila
11. Arranjos Exteriores ao Hospital de Cuidados 

Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
12. Edifício das Farturas da Costa Nova - Construção de Quiosques

13. Ampliação e Requalificação 
do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

obras concluídas...12.
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Sala 1.º Ciclo

MAIS OBRA

Ampliações das Escolas Básicas do 1.º Ciclo 

A obra de Ampliação da Esco-
la Básica do 1.º Ciclo de Vale de 
Ílhavo combina o edifício exis-
tente, datado de 1970, com uma 
nova edificação, resultante da 
construção de um segundo piso, 
onde se repetirá a morfologia de 
duas Salas de Aula do 1.º Ciclo, 
ficando o Estabelecimento dotado 
de quatro Salas/quatro Turmas, 
com capacidade máxima para 25 
Alunos por espaço, mantendo-se 
o actual espaço de ATL, que serve 
igualmente de Refeitório. A nova 
mancha de implantação da Escola 
engloba também uma Sala de Pro-
fessores, um Espaço de Biblioteca 
e Informática e um Gabinete de 
Atendimento. 

Nos arranjos dos espaços envol-
ventes à EB1 estão contemplados, 
para além da construção de muros 
de vedação, um Recinto Polides-

portivo, a delimitação de um Par-
que Infantil (onde será aplicado 
um pavimento específico de absor-

Abertura do Concurso Público | 26 de Dezembro de 2008
Adjudicação da Obra | 16 de Março de 2009 à empresa Construções Irmãos Peres, Lda.
Arranque da Obra | Agosto de 2009
Data de Conclusão Prevista da Empreitada | 31 de Julho de 2010 
Investimento Total | 707.483,61 Euros, 53% dos quais comparticipados pelos Fundos 
Comunitários do QREN 2007/2013 

Presa-LéguaVale de Ílhavo

FICHA TÉCNICA

Valências | ATL e 1.º Ciclo do Ensino Básico
Área Bruta Total | 800.90 m2

Piso Térreo | 487.80 m2 (obra de ampliação de 255.80 m2)
Piso Superior | 313.10 m2 (obra de ampliação de 313.10 m2)
Salas ATL | 1, conforme a existente
Salas 1.º Ciclo | de 2 passa para 4, com 53,30 m2 cada
Sala de Professores | 19.00 m2

Espaço Biblioteca e Informática | 51.50 m2

Sala Polivalente/Refeitório | 70.00 m2

Recreio Coberto | 120 + 73 m2

Polidesportivo | 1, com 190.80 m2

Parque Infantil | 48 m2

Localizada na Rua da Capela, 
a EB1 da Presa-Légua combina 
o Estabelecimento do Ensino Bá-
sico (com duas Salas e Três Tur-
mas) com duas outras edificações, 
onde estão instalados um ATL e 
um Jardim-de-Infância. A obra de 
ampliação agora em execução tem 
como principal objectivo dotar a 
Escola de mais duas Salas de Aula, 
assim como requalificar o espaço 
de ATL (diferenciando a sua zona 
de Refeitório da Sala Polivalente) 
e o Jardim-de-Infância. 

Após o estudo do projecto, e 
verificando que a edificação daí 
resultante não seria tão funcio-
nal quanto desejável, decidiu-se 
contemplar a demolição total das 
construções existentes, sendo que 
a planta da nova implantação do 
edifício será disposta em “L”. Esta 
nova disposição permite garantir 
uma muito mais eficaz articulação 
entre os diversos espaços, bem 
como uma adequada disposição 
solar das Salas de Aula, além da 
possibilidade de automonia dos 
espaços de Recreio de cada uma 
das valências presentes no Centro 
Escolar, que ficarão dotadas com 
novas capacidades funcionais. //

Abertura do Concurso Público 
26 de Dezembro de 2008
Adjudicação da Obra 
16 de Março de 2009 à 
empresa José Coutinho, SA
Arranque da Obra
Agosto de 2009
Data de Conclusão Prevista da 
Empreitada
31 de Julho de 2010
Investimento Total
1.016.768,73 Euros, 54,5% dos 
quais comparticipados pelos 
Fundos Comunitários do QREN 
2007/2013

FICHA TÉCNICA
Valências | ATL e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, com integração também do 
Jardim-de-Infância
Área Bruta Total | 1.078.20 m2

Piso Térreo | 828.90 m2

Piso Superior | 249.30 m2

Salas ATL | 1, requalificada
Salas 1.º Ciclo | de 2 passa para 4, 
com 60,00 m2 cada
Sala de Actividades 
(Jardim-de-Infância) | 1, com 50 m2

Sala de Professores | 15.00 m2

Biblioteca | 53,00 m2

Sala Polivalente | 52.70 m2

Refeitório | 101,70 m2

Recreio Coberto | 110.00 m2

Polidesportivo | 1, com 216 m2

Parque Infantil | 48 m2

No âmbito da aplicação da 
Carta Educativa aprovada 
em 2007, onde se prevê, 
entre outros, a Qualificação 
e Modernização do Parque 
Escolar do Município, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
apresentou aos Fundos 
Comunitários do QREN/Mais 
Centro 2007/2013 cinco 
projectos de construção 
e ampliação de Centros 
Escolares do Município (dois 
projectos de construção 
e três de ampliação), 
que foram aprovados e 
cofinanciados.

Centros Escolares do Município

Estimados em cerca de 7 milhões 
Euros, estes novos e ampliados es-
paços educativos vão dotar o nosso 
Município, já no próximo ano lec-
tivo 2010/2011, de importantes va-
lências para os mais novos e para o 
Corpo Docente e Não Docente que 
os acompanha, gerando melhores 
condições de trabalho e de aprendi-
zagem.

A realização de todas estas inter-
venções no Parque Escolar do Mu-
nicípio traduzem a aposta estratégica 
da Câmara Municipal na área prio-
ritária da Educação, capacitando-o 
de infra-estruturas de grande quali-
dade e modernidade, num projecto 
idealizado igualmente em prol da 
valorização pessoal de todos os seus 
utilizadores.

A pensar no Ambiente
     - Eficiência Energética 

À preocupação da criação de um 
todo harmonioso, com uma orga-
nização cuidada dos espaços, asso-
ciada à qualidade dos materiais e ao 
conforto das suas instalações, vêm 
juntar-se outras, nomeadamente no 
que respeita à eficiência energética. 

Uma orientação solar adequa-
da para os espaços de Sala de Aula 
e Sala de Actividades, sistema de 
Domótica, telas “black-out”, isola-
mento térmico e acústico dos tectos 
e paredes, ventilação natural, uso de 
lâmpadas de baixo consumo, sistema 
de activação de zonas de luz eléctrica 
através de sensores de presença, in-
clusão de sistemas de recuperação de 
calor através de Painéis Solares e Fo-
tovoltaicos e, também, de sistemas 
de reutilização das águas pluviais nos 
equipamentos sanitários e no sistema 
de rega exterior, entre outros, são al-
guns dos elementos que permitem a 
estes Estabelecimentos de Ensino 
um uso eficaz e uma boa gestão do 
consumo de energia, numa relação 
“amiga e solidária” com o Ambiente, 
que devemos preservar e proteger. 

ção de impacto) e a repavimenta-
ção geral do Recreio Livre (com 
área coberta e descoberta). //

Sala Polivalente/RefeitórioEspaço Biblioteca e Informática
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Coutada

A obra de Ampliação da EB1 do 
Corgo Comum, localizada na Rua 
da Coutada, combina duas antigas 

edificações de 1.º Ciclo, ATL e Jar-
dim-de-Infância, construídas em 
1961 e 1986, respectivamente, com 

Abertura do Concurso Público | 26 de Dezembro de 2008
Adjudicação da Obra | 16 de Março de 2009 à empresa Clemente & Silva, Lda.
Arranque da Obra | Setembro de 2009
Data de Conclusão Prevista da Empreitada | 31 de Julho de 2010 
Investimento Total | 907.803,75 Euros, 54,5% dos quais comparticipados pelos Fundos 
Comunitários do QREN 2007/2013

FICHA TÉCNICA

Valências | Jardim-de-Infância, ATL e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico
Área Bruta Total | 862.10 m2

Piso Térreo | 608.78 m2

Piso Superior | 253.32 m2

Salas ATL | 1
Salas 1.º Ciclo | de 2 passa para 4, com 53,00 m2 cada
Sala de Professores | 17.80 m2

Espaço Biblioteca e Informática | 62.60 m2

Sala Polivalente/Refeitório | 94.40 m2

Refeitório | 101,70 m2

Recreio Coberto | 121.80 m2

Polidesportivo | 1, com 216 m2

Parque Infantil | 48 m2

Refeitório e Zona de Recreio coberto 

Biblioteca

Sala 1.º Ciclo

Sala 1.º Ciclo Biblioteca e zona de acesso

Zona do Pré-Escolar

a adição de mais um piso com duas 
Salas de Aula, totalizando uma 
oferta de quatro Salas de Aulas do 
1.º Ciclo do Ensino Básico para 
quatro Turmas, com uma capaci-
dade máxima de 25 Crianças por 
espaço. Igualmente perspectivada 
nesta obra está a requalificação do 
espaço de ATL, bem como a inclu-
são de um espaço complementar 
de Biblioteca e Informática.

Tal como na obra de Amplia-
ção da EB1 da Presa-Légua, nos 
arranjos dos espaços envolventes 
à EB1 da Coutada estão contem-
plados, para além da construção de 
muros de vedação, um Recinto Po-
lidesportivo, a delimitação de um 
Parque Infantil (onde será aplicado 
um pavimento específico de absor-
ção de impacto) e a repavimenta-
ção geral do Recreio Livre (com 
área coberta e descoberta). //
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INAUGURAÇÃO OBRA DE AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 

Inserido no âmbito do Progra-
ma Comemorativo do Centenário 
da Criação da Freguesia e da Pa-
róquia da Gafanha da Nazaré, este 
importante momento marca a con-
cretização de mais um grande pas-
so na caminhada de crescimento e 
desenvolvimento do Município ao 
nível das suas infra-estruturas, no-
meadamente de carácter cultural, 
traduzido num investimento total da 
Câmara Municipal de Ílhavo de cer-
ca de 2,4 milhões de Euros, compar-
ticipado em 50% pelo Mais Centro 
– Programa Operacional Regional 
do Centro dos Fundos Comunitá-
rios do QREN 2007/2013. 

A inaugurar esta obra, estiveram 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, o 
Presidente da Assembleia Munici-
pal, Dr. Neves Vieira, e a Dra. Li-

Cerca de mil pessoas 
associaram-se à Câmara 
Municipal de Ílhavo na 
inauguração da aguardada 
obra de Ampliação e 
Requalificação do Centro 
Cultural da Gafanha da 
Nazaré, que teve lugar no 
passado dia 20 de Junho.

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

liana Ferreira, em representação do 
Governo Civil de Aveiro, para além 
de todos os restantes elementos do 
Executivo Municipal, do Padre 
Francisco Melo (Pároco da Gafanha 
da Nazaré) e do Presidente da Junta 
de Freguesia da Gafanha da Nazaré, 
Manuel Serra, entre muitas outras 
ilustres personalidades. Para além 
de assistir à cerimónia inaugural do 
edifício, o público presente neste 
dia teve igualmente a oportunidade 
de visitar todas as instalações do 

remodelado Centro Cultural, ca-
pacitado agora com um Auditório 
completamente modernizado com 
386 lugares sentados, uma Sala de 
Conferências para 72 pessoas, um 
Foyer/Bar ampliado e uma Sala de 
Exposições que evolui em dois pi-
sos, e que confere ao espaço uma 
nova qualidade estética e funcional, 
assumindo-se claramente como o 
seu cartão de visita. 

A noite terminou com uma mag-
nífico Espectáculo Multimédia no 

exterior, acompanhado por vários 
momentos pirotécnicos. 

Inserido na rede de equipamentos 
culturais do Município e gerido de 
forma integrada com o Centro Cul-
tural de Ílhavo ao nível da sua ges-
tão e programação, o Centro Cultu-
ral da Gafanha da Nazaré é mais um 
instrumento da prioritária política 
cultural da Câmara Municipal de 
Ílhavo, que tem como objectivos 
principais a preservação e a promo-
ção dos valores da nossa História, a 

formação integral dos Cidadãos e a 
promoção do espírito de inovação e 
de empreendedorismo, assumindo-
se igualmente, dada a sua renovada 
qualidade estética e funcional, como 
uma nova evidência para todos os 
que utilizarem esta nova capacidade 
da Cidade da Gafanha da Nazaré e 
do Município de Ílhavo.

Com uma programação inaugu-
ral diversificada, o Centro Cultural, 
no seu ainda curto tempo de vida, 
já proporcionou a toda a população 
vários momentos de elevada qua-
lidade, com destaque para a inau-
guração da Exposição Temática 
“Gafanha da Nazaré – uma História 
entre a Terra e o Mar”, o concerto da 
diva Tereza Salgueiro (acompanha-
da por António Chaínho e Fernando 
Alvim) e o Encontro de Bandas Fi-
larmónicas (Música Velha e Música 
Nova).

Para este mês de Julho, estão 
também agendadas várias propostas 
ao nível do Teatro, da Música e da 
Dança, entre as quais a peça “Super 
Silva”, com Tozé Martinho, Miguel 
Dias, Patrícia Candoso, Florbe-
la Menezes, entre outros (dia 25), 
os concertos do conhecido artista 
Ricardo Azevedo – “O Manual do 
Amor Tour”, inserido na edição 
2010 da Semana Jovem (dia 16), do 
grupo “The Paperboats” (dia 28) e 
da nossa querida Jacinta (dia 29) e, 
para terminar, o Festival de Folclore 
das Associações do Município (dia 
30). Não perca! //
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Movidos pela curiosidade e, 
também, por todo o simbolismo 
que a Exposição carrega, foram 
muitas as pessoas que não quise-
ram perder esta estreia, marcada 
precisamente na data em que se 
comemora o 100.º Aniversário da 

Após a inauguração da 
obra de Ampliação e 
Requalificação do Centro 
Cultural da Gafanha da 
Nazaré, o renovado espaço 
cultural do Município 
reabriu as portas no 
passado dia 23 de Junho 
com a apresentação da 
sua primeira Exposição 
Temática, alusiva ao 
Centenário da Criação da 
Freguesia e da Paróquia da 
Gafanha da Nazaré. 

“Gafanha da Nazaré - uma História 
entre a Terra e o Mar”

PROGRAMA INAUGURAL

chegada do Decreto Real que dava 
total autonomia à Freguesia da 
Gafanha da Nazaré, uma vontade 
há muito sentida e afirmada pelos 
seus habitantes. Intitulada de “Ga-
fanha da Nazaré – uma História 
entre a Terra e o Mar”, esta é uma 
exposição cuja narrativa se desen-
rola com recurso a testemunhos 
histórico-documentais, começan-
do por abordar a origem do povo-
ado e os seus primeiros habitantes, 
sem esquecer outras dimensões e 
representações ilustrativas do quo-
tidiano da comunidade (trajes, pa-
trimónio, arte religiosa, entre ou-
tros), bem como do seu sentido de 
identidade e memória colectiva. 

Surpreendente, original, mini-
malista e informativa, a Exposição 
incide igualmente sobre os elemen-
tos mais importantes da Freguesia, 
nomeadamente as obras realizadas 
ao longo do século, com destaque 
especial para as efectuadas nos úl-
timos dez anos, assim como aque-
les que referenciam as principais 

actividades económicas (e as mais 
marcantes) na construção da Ga-
fanha da Nazaré. Uma nota final 
também para a presença de alguns 
elementos ilustrativos do tecido 
associativo, expressão máxima do 
dinamismo da sua população. 

Pensada e elaborada por uma 
equipa composta por elementos 
dos três parceiros que este ano ce-
lebram o importante marco histó-
rico do Centenário da Criação da 
Freguesia e da Paróquia da Gafa-
nha da Nazaré (Câmara Municipal 
de Ílhavo, Junta de Freguesia e 
Paróquia da Gafanha da Nazaré), 
a Exposição Evocativa prima, 
ainda, pelo facto de nela serem 
apresentadas peças documentais 
nunca antes vistas, acompanhadas 
por um suporte fotográfico muito 
vasto e forte. 

Sem dúvida um bom motivo 
para visitar a Sala de Exposições 
do Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré até ao dia 30 de Setembro 
(entrada gratuita). //

MULTIMÉDIA
JUN DOM 20 às 21h00

Inauguração da Obra 
de Ampliação e Requalificação
Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré
22h00 | Espectáculo Multimédia no exterior

EXPOSIÇÃO
JUN QUA 23 às 21h30

Inauguração da Exposição
Gafanha da Nazaré - Um História 
entre a Terra e o Mar

MÚSICA
JUN SÁB 26 às 21h30

Tereza Salgueiro convida
António Chaínho & Fernando Alvim

MÚSICA
JUN DOM 27 às 18h00

Encontro de Bandas Filarmónicas
» Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (música nova)
» Filarmónica Gafanhense (música velha)

TEATRO DE RUA
JUL SÁB 10 às 22h00

Presos por uma Corrente de Ar
pelo Teatro de Montemuro

MÚSICA
JUL SEX 16 às 22h00

Ricardo Azevedo
“O Manual do Amor Tour”

TEATRO
JUL DOM 25 às 21h30

Super Silva
com Tozé Martinho, Miguel Dias, 
Patrícia Candoso, Florbela Menezes, entre outros

MÚSICA
JUL QUA 28 às 22h00

The Paperboats

MÚSICA
JUL QUI 29 às 22h00

Jacinta
“Songs of Freedom - Hits from the 60’s, 70’s and the 80’s”

MÚSICA/DANÇA
JUL SEX 30 às 21h30

Festival de Folclore
com a participação dos Grupos:
» Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros”;
» Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré;
» Grupo de Folclore “O Arrais”;
» Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo;
» Rancho Folclórico “As Ceifeiras” da Gafanha da Encarnação;
» Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo.

MÚSICA
JUL SEX 02 às 22h30

4.º Concurso de Dj’s

JUNHO

JULHO

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

Bilhetes gratuitos no CCGN dois dias antes de cada espectáculo (a partir das 18h00)
No máximo dois bilhetes por pessoa 
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Desde o primeiro ano, o ensino 
da Música foi uma das activida-
des seleccionadas como oferta no 
Programa de Enriquecimento Cur-
ricular organizado pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, tendo sido 
centenas as Crianças que têm ade-
rido a esta actividade ao longo dos 
últimos anos.

Considerando o trabalho e o 
empenho por elas demonstrado, 
merecedor do olhar atento e dos 
aplausos quer dos Pais e Encarre-
gados de Educação, quer de toda 
a Comunidade, e dado o sucesso 

alcançado em 2009 com a primei-
ra edição do Projecto “A Minha 
Sinfonia”, a Câmara Municipal 
de Ílhavo decidiu voltar a realizar, 
nos dias 15, 21 e 22 de Maio, no 
Centro Cultural de Ílhavo, mais 
três Concertos, referentes a cada 
um dos Agrupamentos de Escola 
do Município (Gafanha da Encar-
nação, Gafanha da Nazaré e Ílha-
vo, respectivamente). 

Verdadeiros artistas, os Alunos 
participantes proporcionaram a 

Cerca de 400 Alunos dos 3.º 
e 4.º Anos de Escolaridade 
das Escolas do 1.º Ciclo 
do Município voltaram a 
exibir, em Concerto, os 
conhecimentos adquiridos 
nas aulas de Enriquecimento 
Curricular de Música, 
durante a realização da 
segunda edição do Projecto 
“A Minha Sinfonia”.

“A Minha Sinfonia”

PROJECTO

todo o público presente espectá-
culos de elevada qualidade, dada a 
tenra idade dos protagonistas, em 
três momentos que serviram igual-
mente para aproximar as Escolas à 
restante Comunidade, assim como 
incentivar os Alunos a descobrirem 
as suas potencialidades artísticas. 

Uma vez mais, o Centro Cultu-
ral de Ílhavo foi o palco escolhido 
para esta iniciativa, numa lógica 
constante de formar novos públicos 
para as várias formas artísticas. //

Esta iniciativa teve por objecti-
vo criar melhores condições para o 
processo de ensino - aprendizagem 
das Crianças inscritas nas Activida-
des de Enriquecimento Curricular, 
diversificando as ofertas, poten-
ciando as excelentes condições para 
a prática desportiva existentes no 
Município de Ílhavo. Com o objec-
tivo de reunir Pais e Filhos e toda 
a Família, tendo por base a prática 
desportiva, a Câmara Municipal or-
ganizou, pelo 2º ano consecutivo, a 
actividade “Minigolfe em Família”, 
evento que decorreu no passado dia 
3 de Junho no Minigolfe Municipal 
de Ílhavo (junto ao Pavilhão Ca-
pitão Adriano Nordeste), no qual 
participaram cerca de 100 Famílias, 
num total de 326 utilizadores. //

Minigolfe em Família 
No âmbito do Programa 
das Actividades de 
Enriquecimento Curricular do 
1º Ciclo do Ensino Básico, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
promoveu a deslocação dos 
Alunos ao Minigolfe de Ílhavo 
e/ou da Costa Nova durante 
o terceiro período lectivo.

Com um cenário montado em 
torno das suas diversões favoritas, 
com Insufláveis, Ateliers de Ex-
pressão Plástica, Cinema e Activi-
dades de Sensibilização Ambiental 
(integradas no âmbito da dinamiza-
ção de mais uma “+ ECO – Sema-
na do Ambiente”), as cerca de 1000 
Crianças inscritas na Rede Pré-Es-
colar Pública e Privada foram con-

vidadas a passar o dia na grande 
Praça e no interior do Centro Cultu-
ral de Ílhavo, cujas brincadeiras fo-
ram acompanhadas por uma equipa 
dinâmica e muito divertida da Câ-
mara Municipal de Ílhavo.

Para além de toda a animação, a 
Câmara Municipal ofereceu a todas 
as Crianças e respectivos Acompa-
nhantes um lanche, bem como o 
transporte das mesmas para o local 
do evento. 

O Dia Mundial da Criança é uma 

As Crianças do                   
Pré-Escolar, da Rede Pública 
e Privada do Município de 
Ílhavo, foram novamente 
os protagonistas, no 
passado dia 1 de Junho, 
de mais uma alegre e 
divertida Comemoração 
do Dia Mundial da Criança, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Dia Mundial da Criança

COMEMORAÇÃO

data com um significado muito es-
pecial para os mais novos e para 
toda a Comunidade Educativa,  
pelo que todos os anos a Câmara 
Municipal propõe, junto da Rede 
Pré-Escolar Pública e Privada, a 
sua comemoração, através de um 
programa lúdico e cultural que vá 
de encontro às expectativas dos 
seus protagonistas e que, a notar 
pelos rasgados sorrisos e animação, 
se tem revelado sempre um enorme 
sucesso. //

EDIÇÃO 2010

Foram nove os autocarros que 
rumaram até Lisboa, levando os 
Alunos do 3.º Ano de Escolaridade 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 
Município aos locais mais emble-
máticos da Cidade, nomeadamen-
te o Oceanário e o Parque das Na-
ções, o Jardim Zoológico e a zona 
histórica de Belém.

Uma vez mais, o espectáculo 
dos golfinhos e dos leões-mari-
nhos no Zoo foi o momento mais 
aguardado pelas Crianças, grandes 
entusiastas pelo mundo animal, em 
especial pela fauna marinha. 

 Esta iniciativa faz parte do 
Plano Municipal de Intervenção 
Educativa da Câmara Municipal 
de Ílhavo desde 1998, data em que 
900 Crianças inscritas nos 3.º e 4.º 

Anos de Escolaridade marcaram 
presença naquele que foi o maior 
evento alguma vez realizado em 
Portugal – a Expoʼ98 pretendendo, 
ao longo destes 12 anos de realiza-
ção, constituir-se não só como um 
momento de lazer e alegria para 
todos os seus intervenientes, como 
também um momento diferente de 
aprendizagem e descoberta para os 
Alunos, marcando inevitavelmen-
te a sua passagem pelo 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. 

Para além de facultar o trans-
porte e as entradas de todos os 
elementos nos locais visitados, a 
Câmara Municipal de Ílhavo ofe-
receu ainda a todas as Crianças 
uma lembrança. //

Acção Conhecer 
Portugal/Lisboa 
Cerca de 350 Crianças das 
Escolas do Município de 
Ílhavo, acompanhadas por 
45 adultos, viajaram até 
à Capital Portuguesa no 
passado dia 9 de Junho, 
para mais uma edição da 
Acção “Conhecer Portugal/
Lisboa”. 

EDIÇÃO 2010

HORÁRIOS
Julho e Agosto: Todos os dias  
09h30~12:30 e 13h30~17h30 

Setembro a Junho: 
Quarta-feira a Domingo
09h30~12:30 e 13h30~17h30
encerra às Segundas e Terças,  
e primeiro Domingo de cada mês 

Para utilizar:
O material está disponível no posto de tu-
rismo de Ílhavo. Não se efectuam reservas 
e a utilização está disponível mediante a 
lotação máxima. É necessário a apresen-
tação de um documento de identificação.
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Para assinalar o final de 
mais um ano lectivo e o 
encerramento do Programa 
de Enriquecimento 
Curricular, a Câmara 
Municipal de Ílhavo voltou 
a promover, desta vez 
no âmbito da Semana da 
Educação 2010, mais um 
edição do Desportílhavo, 
no Complexo Desportivo da 
Gafanha.

Semana da Educação 2010

16 A 23 JUNHO 

Esta grande Festa contou com 
a participação de cerca de 1.700 
Crianças do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico que, acompanhadas pe-
los professores contratados pela 
Câmara Municipal de Ílhavo no 
âmbito do Programa de Enrique-
cimento Curricular 2009/2010 e, 
também, por vários atletas do Illia-
bum Clube e do Grupo Desportivo 
da Gafanha, tiveram oportunidade 
de praticar diversas modalidades 
desportivas, e não só, em ambien-
te de grande convívio e animação, 
entre as quais Futebol, Basquete-

Desportílhavo 2010
Festa de Encerramento das Actividades de Enriquecimento Curricular 2009/2010

Com o principal objectivo 
de celebrar mais um final 
de época nas Piscinas 
Municipais, assim como 
promover junto da 
população a importância da 
prática desportiva, a Câmara 
Municipal de Ílhavo realizou, 
no final do mês de Junho, 
mais uma edição do Festival 
de Natação do Município.

Repartido em dois dias, o Festi-
val arrancou com a magnífica exi-
bição das cerca de 750 Crianças 
do Projecto de Iniciação à Natação 
que, no dia 19 de Junho, levaram 
ao rubro todos os familiares e ami-
gos orgulhosamente presentes na 

Piscina Municipal da Gafanha da 
Nazaré. Este ano, e pela primeira 
vez, participam também nos vários 
exercícios aquáticos os Alunos do 
Centro Comunitário de Aradas, 
que neste ano lectivo de 2009/2010 
começaram a ter aulas nas Piscinas 
Municipais de Ílhavo. 

O segundo dia, 26 de Junho, fi-
cou reservado para as Classes de 
Natação, que efectuaram alguns 
dos exercícios ilustrativos das suas 
aprendizagens nesta última época. 
Na parte final do espectáculo hou-
ve ainda tempo para vários mo-
mentos lúdicos, tendo a Câmara 
Municipal de Ílhavo organizado 
várias actividades para o efeito, 
como mergulho, pólo aquático, 
canoagem, insufláveis aquáticos e 
demonstrações em conjunto, rea-
lizadas igualmente pelas Classes 
de Hidroginástica, Hidroterapia e 
Hidrobike e das classes do Progra-
ma Movimento Maior. Os atletas 
de Pólo Aquático do CAPGE, que 
treinam habitualmente na Piscina 
da Gafanha da Nazaré, também es-
tiveram presentes nesta 11.ª edição 
do Festival.

Como forma de premiar a dedi-
cação, empenho e boa disposição 
de todos os participantes neste XI 
Festival de Natação, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo distribuiu a cada 
um uma lembrança e um Diploma 
de Participação. //

Festival de Natação 

bol e Mini-Golfe, sem esquecer os 
Insufláveis, que fizeram as delícias 
dos mais novos.  

A cada Estabelecimento de En-
sino ficou reservada uma parte do 
dia (manhã ou tarde) para partici-
par nesta edição 2010 do Despor-
tílhavo, tendo sido distribuído a 
cada Aluno um Lanche, um Diplo-
ma de Participação e um Boné. O 
Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, 
também não quis faltar a esta Fes-
ta, marcando presença no Comple-
xo Desportivo logo pela manhã. 

16 JUNHO

O Desportílhavo é uma das ini-
ciativas prevista no Plano Munici-
pal de Intervenção Educativa para 
o ano lectivo 2009/2010, tendo 
como finalidade marcar, de uma 
forma festiva, o Encerramento de 
mais uma temporada das Activi-
dades de Enriquecimento Curri-
cular promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo em parceria 
com os Agrupamentos de Escola 
do Município (Ílhavo, Gafanha da 
Nazaré e Gafanha da Encarnação), 
privilegiando as actividades físicas 
e desportivas. //

No âmbito da nova política 
educativa do Município de 
Ílhavo, a Câmara Municipal 
de Ílhavo realizou, de 16 a 
23 de Junho, a Semana da 
Educação 2010, na qual 
destacamos a realização 
da edição 2010 do 
Desportílhavo, o XI Festival 
de Natação do Município 
de Ílhavo e a realização de 
visitas de trabalho, com os 
vários Parceiros, às obras 
dos cinco Centros Escolares 
em fase final de construção.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo, após o trabalho de audição 
dos seus Parceiros na gestão da 
Educação no Município de Ílha-
vo, nomeadamente na Reunião do 
Conselho Municipal de Educação 
realizada no dia 22 de Junho, e no 
seguimento do trabalho de equipa 
que vem sendo realizado, apresen-
tou, no passado dia 23 de Junho, 

o Plano Municipal de Intervenção 
Educativa (PMIE) 2010/2011 a 

toda a Comunidade Educativa.
Este cronograma novo na defi-

nição, aprovação e apresentação 
pública do PMIE, é uma das pri-
meiras notas de uma reforma na 
gestão da política municipal de 
Educação que a Câmara Munici-
pal  de Ílhavo se encontra a imple-
mentar neste primeiro ano do man-
dato autárquico 2009/2010, e que 
teve como medida mais relevante 
o início da execução do Contrato 
de Transferência de Competências 
pela Câmara Municipal, no âmbito 
do acordo celebrado com o Minis-
tério da Educação.

O “Plano Municipal de Interven-
ção Educativa 2010/2011” integra 
um vasto conjunto de acções de 
diferente tipologia, num misto de 
manutenção da boa tradição e de 
novas apostas, das quais destaca-
mos o novo regime de apoio social 
(ao abrigo do novo Regulamento e 
Fundo Municipal) e de um progra-
ma de promoção da “Cultura do 
Mar e das Actividades Náuticas”. 
Os Serviços Educativos Munici-
pais (Museu Marítimo, Biblioteca, 
Casa Gafanhoa, EMER, Centro de 
Educação Ambiental e Centro Cul-
tural de Ílhavo), o Inglês, a Música 
e a Minha Sinfonia, as Expressões 
Plásticas, o Desporto Escolar (Edu-
cação Física e Natação), o Teatro 
Infantil, a Música na Escola, a Ac-
ção “Conhecer Portugal – Lisboa”, 

a Festa de Natal,..., terão a sua 
execução ao longo deste novo ano 
lectivo. 

Com o Programa de Apoio a 
Projectos Educativos (PAPE), a 
Câmara Municipal de Ílhavo con-
tinuará a incentivar e a financiar a 
realização de projectos em todos 
os Estabelecimentos de Ensino do 
Município, numa lógica de fortale-
cimento da ligação entre a Escola 
e a Comunidade, privilegiando as 
áreas da Cidadania, do Ambiente e 
da Cultura do Mar.

As parcerias institucionais con-
tinuarão a ser um meio muito im-
portante de realização nesta área 
da Educação, destacando o espaço 
muito especial dos Agrupamentos 
e das Associações de Pais, e cen-
trando-se cada vez mais o debate e 
a definição de políticas e acções, no 
Conselho Municipal de Educação.

A edição 2010 da Semana da 
Educação ficou também marcada 
pela realização de uma reunião pú-
blica do Executivo Municipal na 
Escola Secundária da Gafanha da 
Nazaré, na qual foram aprovados 
vários dossiers importantes para as 
Escolas, nomeadamente a abertura 
do Concurso Público para o forne-
cimento de refeições escolares a o 
pacote de investimentos e ao nível 
de equipamentos informáticos. //

XI EDIÇÃO
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Realizadas no dia 16 de Abril, 
no Auditório da Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo, num formato mais 
proactivo e de trabalho em equipa 

Cerca de 50 Jovens, 
oriundos das EB 2,3 e 
Escolas Secundárias do 
Município, marcaram 
presença na sexta edição 
das Jornadas da Juventude, 
promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Jornadas da Juventude

6.ª EDIÇÃO (contando, igualmente, com o im-
portante apoio dos Professores), as 
Jornadas 2010 centraram-se nas 
temáticas da “Sexualidade Juve-
nil” e “Violência na Escola”, dois 
importantes e sempre actuais as-
suntos do interesse dos Jovens em 
idade escolar. 

Para esclarecerem as suas dú-
vidas e enriquecerem os seus co-
nhecimentos sobre os mesmos, 
os Alunos participantes contaram 
com a preciosa ajuda dos oradores 
convidados pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo para marcarem pre-
sença neste dia, nomeadamente a 
Dra. Luísa Simões, Psicóloga do 
Departamento de Pedopsiquiatria 
do Centro Hospitalar de Coimbra, 
e o Dr. João Paulo Batista, Psicólo-
go da Instituição de Solidariedade 
Social “Obra da Criança”, que de-
bateram o primeiro painel, subor-

Repartido por três fases, o Con-
curso contou com a participação 
inicial de 28 jovens na Sessão 
Fotográfica, sendo que 17 foram 
seleccionados para a grande Final, 
depois de contados os votos reco-
lhidos durante a Exposição das Fo-
tografias, que esteve patente até ao 
dia 15 de Maio em todos os Fóruns 
Municipais da Juventude. Antes do 
grande momento, os jovens selec-
cionados tiveram ainda a oportuni-
dade de participar numa Sessão de 
Aconselhamento de Moda, a cargo 
do famoso estilista do Município 
de Ílhavo, Joel Reigota.

Após um Desfile ao qual todo 
o público presente ficou rendido, 
dado o profissionalismo e brilho 
de todos os concorrentes, coube ao 
Júri, composto por várias persona-
lidades do mundo da moda, da fo-
tografia, da Câmara Municipal de 
Ílhavo e da Escola anfitriã, a difícil 
tarefa de eleger os dois melhores 
finalistas, nas categorias de “Foto-
genia” e “Desfile”, cujos prémios 
foram entregues a Daniel Cardoso, 
da Gafanha do Carmo, e Ricardo 
Miguel, de Aveiro, respectiva-
mente. Por outro lado, a animada 

Intenso, com doses 
extra de glamour, beleza, 
originalidade, simpatia e 
naturalidade. Foi assim o 
quarto Desfile “Tendência 
Flash” do Concurso Foto-
Talento da Câmara Municipal 
de Ílhavo, que iluminou a 
Sala Polivalente da Escola 
Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes e todo 
o público presente, no 
passado dia 29 de Maio.

aspirante a estilista, Cátia Santos, 
levou para casa o Prémio “Colega 
Mais Flashado”. 

A fotografia foi novamente lem-
brada com a chegada do Verão nos 
Fóruns Municipais da Juventude, 

IV Concurso Foto-Talento

29 DE MAIO

onde vários jovens do Município, e 
não só, tiveram a oportunidade de 
mostrar o seu talento e o seu lado 
mais artístico num espectáculo que 
reúne cor, brilho, glamour, beleza 
e criatividade numa só noite. //

Após uma semana cinzenta e 
com chuva, o Sol e o calor regres-
saram ao País e à nossa Região, 
motivando ciclistas e adeptos do 
desporto ar livre de todas as ida-
des (e com bicicletas para todos os 
gostos) a aderirem a esta iniciativa, 
percorrendo, em ambiente salutar e 
de agradável convívio, os recantos 
mais bonitos e aprazíveis do Muni-
cípio, num dia marcado igualmente 
pela reabertura da Piscina Desco-
berta de Vale de Ílhavo, mesmo a 
tempo do começo do Solstício de 
Verão (21 de Junho). 

Após a concentração, pelas 
10h00, na Praça do Centro Cultu-
ral de Ílhavo, e sempre em ritmo 
ligeiro e tranquilo, com algumas 

Cumprindo uma tradição já 
com dez anos de existência, 
centenas de adeptos do 
ciclismo e do bom convívio 
percorreram, no passado 
dia 20 de Junho, as quatro 
freguesias do Município, a 
convite da Câmara Municipal 
de Ílhavo, em mais uma 
edição da sempre divertida 
Grande Pedalada.

pausas para descanso e reabasteci-
mento de líquidos, os participantes 
deram início à Pedalada, passando 
por diversas localidades do Conce-
lho, nomeadamente Légua, Vista 
Alegre, Gafanha de Aquém, Ga-
fanha da Nazaré, Gafanha do Car-
mo, Gafanha da Boavista e Vale de 
Ílhavo.

Este ano, o local escolhido para 
o Almoço-Convívio foi o Par-
que de Merendas da Gafanha da 
Encarnação, junto ao Campo do 
N.E.G.E., tendo a chegada à Pis-
cina Municipal de Vale de Ílhavo 
acontecido por volta das 17h00, 
com um merecido e refrescante 
mergulho “inaugural” de todos os 
participantes, sendo que os mais 
sortudos levaram ainda para casa 
alguns dos prémios oferecidos no 
habitual Sorteio. 

Apreciar as belas paisagens natu-
rais da Nossa Terra, praticando, em 
simultâneo, uma actividade tão sau-
dável e amiga do ambiente como é 
o cicloturismo é o mote que conti-
nua a contagiar os nossos Muníci-
pes, e não só, a “entrar” no Verão 
da melhor forma, levando a Câmara 
Municipal de Ílhavo a apostar, ano 
após ano, nesta popular iniciativa 
que reúne, num só dia, adeptos dos 
oito aos oitenta anos. // 

X Grande Pedalada

20 DE JUNHO

dinado à temática da “Sexualidade 
Juvenil”, assim como o Dr. Ale-
xandre Pena, Psicólogo da Uni-
dade de Psiquiatria da Infância e 
Adolescência do Hospital Distrital 
da Figueira da Foz, que abordou a 
questão da “Violência na Escola”. 

Demonstrando ao longo de todo 
o dia um grande interesse, entu-
siasmo e participação, e em jeito 
de balanço, os cerca de cinquenta 
Jovens presentes nestas Jornadas 
consideraram a iniciativa muito 
positiva, contribuindo não só para 
desmistificar muitos dos tabus em 
torno das temáticas abordadas, 
como também para os próprios 
Alunos manifestarem as suas dú-
vidas, opiniões e sugestões sobre 
as mesmas, numa lógica de apren-
dizagem e partilha de experiências 
de uma forma informal e descon-
traída. //

Cátia Santos

Prémio
“Colega Mais 
Flashado”

Ricardo Miguel

Prémio
“Desfile”

Daniel Cardoso

Prémio
“Fotogenia”



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 13

Decorreu, no passado dia 23 de Abril – Dia Mundial do Livro, 
no Museu Marítimo de Ílhavo, a entrega dos Prémios e 
Certificados aos participantes da edição 2010 do Concurso 
Literário Jovem, promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo 
pelo nono ano consecutivo.

IX Concurso Literário Jovem

ENTREGA PRÉMIOS E CERTIFICADOS 

15 MAI | SÁB
Fim da Exposição/Vota-
ção
FMJ 

22 MAI | QUA
Aconselhamento 
com Estilista Joel Reigota
FMJ ÍLHAVO

29 MAI | SÁB 21H30
Desfile Foto-Talento
Escola Secundária 

Dr. João CarlosCelestino Gomes

Início das Inscrições 
para o Concurso de DJ’s
FMJ 

MAIO

TEXTO NARRATIVO
1º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio – “Uma chuva de letras”, de António Rafael Serra Silva Vieira, da EB 1 da Chave;
2º Prémio – “A aventura do Vouguinha”, de Rúben André Matias Acúrcio, da EB1 do Corgo Comum;
3º Prémio – “À procura do Coelho da Páscoa”, da Carolina Ferreira da Silva, da EB1 da Cale da Vila;
Menção Honrosa – A minha vida como computador”, de Rita Jorge Durão Sousa, da EB1 Farol da Barra.

2º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio – “Uma aventura nas ilhas afortunadas”, de Gonçalo Filipe Teixeira, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
2º Prémio – “As Aventuras de um Gato Malhado”, de Ana Catarina Bola Correia, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
3º Prémio – “Sonho ou Realidade?”, de Maria Diana de Jesus Coimbra Pascoal, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
Menção Honrosa – “Um fim-de-semana na Nazaré”, Rita Almeida Agualusa Pires, da EB 2,3 da José Ferreira Pinto Basto.

3º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio – “Bolinando por um sonho”, de Ana Raquel Serra Silva Vieira, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
2.º Prémio – “O sonho da Joana Joaninha”, Cristiana Oliveira Simões, da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto;
3.º Prémio – “Super História”, de David Nuno Fernandes Roque, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.

Ensino Secundário
1º Prémio – “Eu também vivo!”, de Sara Fradinho Arrais, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes.

TEXTO POÉTICO
1º Ciclo do Ensino Básico
1º Prémio – “Se eu fosse um gato”, de Francisco José Ribau Amarante, da EB1 da Chave;
2º Prémio – “A Família Real”, de Joana Alexandre Cardoso Pereira, da EB1 Ílhavo;
3º Prémio – “ A Primavera”, de Catarina Teixeira Alves, da EB1 Farol Barra;
Menção Honrosa – “Venham à Escola!”, de Catarina Estanqueiro Sobral, da EB1 da Chave.

2º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio – “Natal”, de Ângela Rodrigues Jesus Fernandes, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
2.º Prémio – “O Amor”, de Raquel Matos Almeida, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
3.º Prémio – “O Ambiente”, de Rita Russo Costa, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
Menção Honrosa – “As Cores”, de Ana Maria Morais Capela, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré.

3º Ciclo do Ensino Básico
Menção Honrosa – “O sonho de Carolina”, de Inês Lages Pereira, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes

Ensino Secundário
1º Prémio – “De um início que era o fim”, de Mónica Nogueira Ribau, da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes.

Fruto da aposta na promoção do 
gosto pela Leitura e pela Escrita 
nas camadas mais jovens do Mu-
nicípio, nomeadamente nos Alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao 
Secundário, o Concurso Literário 
é uma das iniciativas dedicadas à 
Juventude mais acarinhadas pela 
Comunidade Escolar, a notar pelos 
muitos trabalhos que todos os anos 
são recebidos pela Câmara Munici-

Além destes Prémios foi ainda 
atribuído, pela primeira vez neste 
Concurso, o “Prémio Escola” (no 
valor de 100,00 Euros em publica-
ções), dirigido ao Estabelecimento 
de Ensino cujos Alunos participa-
ram em maior número e que obteve 

maior número de trabalhos premia-
dos, cabendo neste ano à EB 2,3 da 
Gafanha da Nazaré.

Uma nota final de agradecimen-
to antes de mais a todos os Alunos, 
assim como a todos os Docentes e 
Encarregados de Educação pelo seu 

empenho e incentivo junto dos mais 
novos na participação desta inicia-
tiva, que valoriza, acima de tudo, a 
formação pessoal e escolar, espírito 
crítico e criatividade dos seus par-
ticipantes, onde a Leitura e a Ex-
pressão Literária ocupam um lugar 

TODO O MêS
Actividades Ambientais 
Procura-as!
FMJ 

Exposição de Pintura 
de Ricardo Santos
FMJ GAFANHA DA NAZARÉ

5 JUN | SÁB
Dia Mundial do Ambiente
Juventude com a + ECO 
2010
Workshop de Carteiras 
Recicladas, Jogo Limpo e 
outras dinâmicas
FMJ 

19 JUN | SÁB 21H30
Fim das inscrições 
do Concurso de DJ’s
FMJ

JUNHO

2 JUL | SEX 22h30
IV Concurso de Dj’s
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

JULHO
preponderante. 

Para todas as modalidades e es-
calões, os Prémios, nos valores de 
100,00 50,00, e 25,00 Euros, res-
pectivamente, foram atribuídos sob 
a forma de material de didáctico. //

pal de Ílhavo e que motivam a sua 
continuidade.

Revelando uma elevada quali-
dade, originalidade, imaginação e 
expressão literária, foram 147 os 
trabalhos avaliados pelo Júri do 
Concurso deste ano, nas categorias 
de Texto Narrativo e Texto Poético, 
cujos primeiros lugares foram atri-
buídos a:

XIII Mostra Jovem d’Artes
Inscrições até 9 de Julho

X Torneio de Street-Basket 3x3 SJ
Inscrições até 23 de Julho

I Torneio de Voleibol de Praia SJ
Inscrições até 16 de Julho

Ílhavo Jovem em Canoa 2010
Inscrições até 16 de Julho

XIII Torneio de Futsal SJ
Inscrições até 13 de Julho

XI Torneio de Ténis SJ
Inscrições até 16 de Julho

Torneio de Pro Evolution Soccer 
Inscrições até 16 de Julho

Torneio Tenis Wii
Inscrições até 16 de Julho

Travessia da Ria a Nado
Inscrições até 16 de Julho

III Torneio de Ténis de Mesa SJ
Inscrições até 16 de Julho

Workshops 
(Maquilhagem, Massagem relaxan-
te, Tereré, Fimo, Sabonete de cheiro, 
Danças do Mundo, Dança do Ventre, 
Orientação ...)
Inscrições até 16 de Julho

III Curso de Iniciaçã à Pesca Desportiva
Inscrições até 16 de Julho

Vem apanhar ondas!
Aulas de surf e bodyboard gratuitas
(Rua 5, Praia da Barra - 17 e 18 de Julho)
Inscrições no Local

E mais, muito mais...

em
www.CM-ILHAVO.PT

ÍLHAVO

16 a 24 Julho 2010



Município de Ílhavo  |  Boletim Informativo nº 30  |  Julho 201014

Com o principal objectivo de pro-
mover junto da população do Muni-
cípio um estilo de vida mais saudável, 
a Feira, realizada no Centro Cultural 
de Ílhavo, contou com a importante 
parceria de várias entidades profis-
sionais do ramo da Saúde, às quais 
a Câmara Municipal de Ílhavo ende-
reçou o convite e que prontamente 
aderiram a esta iniciativa, e que ao 

longo de todo o dia prestaram con-
selhos e efectuaram exames gratuitos 
em diversas especialidades, nomea-
damente Nutrição, Visão, Audição, 
Análises Clínicas, Tensão Arterial, 
Higiene Oral, Osteoporose, Preven-
ção Solar, Primeiros Socorros, entre 
outras. 

Numa vertente mais descontraí-
da, a edição 2010 da Feira da Saúde 
incluiu também animação cultural e 
desportiva, promovida pelo Gabine-
te de Desporto da Câmara Municipal 
de Ílhavo, por vários representantes 
dos Espaços Maioridade e do Mo-
vimento Maior (nas modalidades de 
Manutenção, Relaxamento e Danças 
de Salão), pela Escola de Yoga e 
Grupo de Dança Criativa ViverE e, 
ainda, por vários Artesãos do Muni-

cípio. A par destas actividades, de-
correu igualmente uma Palestra com 
o Prof. Dr. Raúl Martins, subordi-
nada ao tema “Actividade Física na 
Promoção da Saúde”. 

Este ano, uma nota especial para 
os mais novos, que encontraram no 
Centro Cultural de Ílhavo um mini 
“Hospital do Peluche”, com o ob-
jectivo de os sensibilizar e de afastar 
alguns dos seus receios aquando de 
uma consulta médica.

Às 23 entidades profissionais que 
estiveram presentes neste dia – Cen-
tro de Saúde de Ílhavo, Liga Portu-
guesa contra o Cancro (Núcleo Re-
gional do Centro), Instituto Português 
do Sangue e ADASCA (Associação 
de Dadores de Sangue do Concelho 
de Aveiro), Fundação Portuguesa 
de Cardiologia, Laboratórios de 
Análises Clínicas Avelab e Delbran, 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, 
Farmácias Senos, Santos e Diniz Go-
mes, Luís Óptica, Riaóptica e Grupo 
Óptico de Ílhavo, Clínica Dentária 
da Barra, Dentalcare e Clínica de 
Medicina Dentária, Fundação Prior 
Sardo e Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, Clínica Plena Saúde, Au-
dioclínica, Perfumaria Novo Aroma 
e Escola Profissional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural de Vagos, 
aqui fica o nosso sincero agradeci-
mento pela disponibilidade, simpatia 
e boa disposição com que pautaram 
toda esta bem-sucedida edição 2010 
da Feira da Saúde, que regressa já em 
Agosto, desta vez no Edifício da Ex-
tensão de Saúde da Praia da Barra, 
para mais Cidadãos do Município, e 
não só, poderem “Ver como anda a 
sua Saúde”. //

Reconhecido o sucesso 
das anteriores iniciativas, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
voltou a realizar, no passado 
dia 22 de Maio, mais uma 
edição da “Feira da Saúde”, 
visitada por cerca de 500 
pessoas.

22 DE MAIO

Feira da Saúde

Realizado no Auditório do Mu-
seu Marítimo de Ílhavo, o Seminá-
rio, intitulado “Combate à Pobre-
za e Exclusão Social: Tradição e 
Inovação”, contou com a presença 
de cerca de uma centena e meia 
de pessoas, sobretudo Dirigentes 
e Técnicos de Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social e 
Entidades Públicas, que seguiram 
atentamente os diversos temas 

No âmbito da decisão da 
Comissão Europeia em 
assinalar o ano de 2010 
como o Ano Europeu 
de Combate à Pobreza 
e à Exclusão Social, 
o Atendimento Social 
Integrado do Município 
decidiu promover, no 
passado dia 28 de Maio, um 
Seminário subordinado a 
esta temática.

Seminário “Combate à Pobreza e Exclusão Social:  
       Tradição e Inovação”

ATENDIMENTO SOCIAL INTEGRADO 

abordados ao longo de todo o dia.
A Sessão de Abertura coube ao 

Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, e 
à Directora do Centro Distrital de 

Aveiro do Instituto de Seguran-
ça Social, Dra. Maria Helena de 
Oliveira, que, após as boas-vindas 
a todos os convidados e plateia 
presente, discutiram de uma for-

ma breve a situação social quer do 
Distrito de Aveiro, quer do Muni-
cípio de Ílhavo, nomeadamente no 
que diz respeito à temática da Po-
breza e da Exclusão Social, relem-
brando ainda as “velhas” formas 
de pobreza que continuam a existir 
em Portugal, assim como todos os 
factores que contribuem para os 
seus elevados índices.

 Seguiu-se o primeiro Painel, 
moderado pelo Coordenador do 
Núcleo Distrital de Aveiro da RE-
APN – Rede Europeia Anti-Po-
breza/Portugal, Dr. Acácio Conde, 
cujos temas incidiram na “Pobreza 
e Exclusões Sociais”,  nas “Po-
líticas Sociais: a Importância do 
trabalho social” e na “Violência 
Doméstica: a importância da inter-
venção técnica”. Após a pausa para 
almoço, foi a vez do Dr. Hélder 
Santos, actual Director da Unida-
de de Desenvolvimento Social do 
Centro Distrital de Aveiro, mode-
rar o segundo Painel, onde foram 

abordados mais quatros temas, 
nomeadamente “A Pobreza como 
Violação dos Direitos Humanos”, 
“Nova Pobreza: A Emergência de 
Novas Realidades e a Urgência de 
Novas Respostas”, “A Actualidade 
da Associação Nacional do Direito 
ao Crédito” e “A Arte para a Inclu-
são”. 

A Sessão de Encerramento ficou 
a cargo do Vereador da Acção So-
cial da Câmara Municipal de Ílha-
vo, Eng. Paulo Costa, que agra-
deceu a todos os presentes a sua 
participação nesta Acção pioneira 
do Atendimento Social Integrado 
do Município que, na ambiência 
do Ano Europeu de Combate à 
Pobreza e à Exclusão Social, deu 
o seu importante contributo para 
o incentivo de todos os segmen-
tos da sociedade a participar nesta 
luta, reflectindo e procurando unir 
esforços com vista a um futuro 
mais sustentável e mais risonho 
para todos os cidadãos. //
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breponham às já existentes e que 
tenham sim uma funcionalidade 
complementar e, por isso, devida-
mente articulada entre as diversas 
entidades.

As linhas orientadoras do cita-
do Fundo servem, também, para 
conciliar o trabalho de parceria já 
existente na área da Educação, en-
tre as diversas entidades de nature-
za pública e privada, no âmbito do 
Conselho Municipal de Educação. 
Pretende-se uma intervenção mais 
alargada e articulada, executando 
medidas de apoio integrado para o 
1.º Ciclo do Ensino Básico, no âm-
bito da Acção Social Escolar.

Nessa medida, encontram-se 
devidamente definidas as áreas de 
intervenção, as condições de elegi-
bilidade, as obrigações e os deve-
res a cumprir e os procedimentos, 
pretendendo-se contribuir para um 
efectivo desenvolvimento social, 

numa perspectiva de intervenção 
social pró-activa que tem por base 
os seguintes princípios:

- a promoção da igualdade de 
oportunidades como forma de 
combate às desigualdades sociais;

- o reforço da equidade do sis-
tema educativo, alargando a políti-
ca de apoio às famílias no âmbito 
sócio-educativo, através da Acção 
Social Escolar;

- o reconhecimento da importân-
cia da efectiva promoção da igual-
dade de género, no que concerne 
ao combate do fenómeno da femi-
nização da pobreza;

- o desenvolvimento de medidas 
territorializadas, tendo em consi-
deração o Diagnóstico Social e a 
Carta Educativa do Município de 
Ílhavo, procurando rentabilizar os 
recursos e as competências locais;

- o fomentar da co-responsabi-
lização dos munícipes, na procura 

Com este novo instrumento, 
pioneiro no País, que tem como 
principal fonte de financiamento a 
retribuição e os dividendos resul-
tantes da constituição e funciona-
mento da empresa AdRA - Águas 
da Região de Aveiro, a Câmara 
Municipal de Ílhavo pretende res-
ponder prontamente às Famílias 
e Indivíduos mais carenciados do 
Município com um apoio concre-
to, proporcionando-lhes melhores 
condições de vida. 

Efectivamente, a conquista de 
uma intervenção mais congrega-
dora e reflexiva passa também por 
ponderar medidas de apoio com 
carácter inovador, que não se so-

Foi aprovado, no 
passado mês de Junho, 
o Regulamento de Fundo 
Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos 
Carenciados, com 
vista à consolidação 
e aprofundamento do 
trabalho de parceria entre 
as diversas entidades de 
natureza pública e privada 
do Município de Ílhavo, 
materializada na forma do 
Serviço de Atendimento 
Social Integrado, criado há 
dois anos, no âmbito do 
Conselho Local de Acção 
Social.

Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados 

REGULAMENTO APROVADO

de uma lógica de política social activa que vise a reparação e a correcção 
dos factores promotores da pobreza e da exclusão social.

Podem beneficiar das regras de concessão de medidas de apoio social, 
as famílias e os indivíduos comprovadamente carenciados e residentes 
no Município de Ílhavo. Os apoios a conceder são de natureza financeira, 
prestação de serviços e comparticipação e/ou redução de taxas ou tarifas, 
mais concretamente nas seguintes medidas:

- Apoio à melhoria das condições de habitabilidade;
- Apoio ao arrendamento de habitação;
- Apoio ao pagamento das quotas de condomínio de habita-

ção social;
- Comparticipação no pagamento da factura da AdRA relati-

vamente a água, saneamento e resíduos sólidos;
- Comparticipação na tarifa de prolongamento do ramal de 

água e/ou saneamento;
- Comparticipação na tarifa de suspensão e reinicio da liga-

ção dos serviços de água e saneamento;
- Auxílios económicos no âmbito do Subsídio de Acção Social 

Escolar;
- Realização de projectos-tipo para auto-construção;
- Redução das taxas devidas pela emissão dos alvarás de 

obras de construção, reconstrução, alteração ou ampliação;
- Realização de projectos e acompanhamento de obras de 

beneficiação, reconstrução, recuperação, conservação ou de 
melhoramento de condições de segurança e conforto a indiví-
duos portadores de deficiência físico-motora;

- Apoio na formulação de pedidos de licenciamento ou comu-
nicação própria de obras particulares;

- Apoio na procura activa de emprego e/ou na criação do pró-
prio emprego.

Todos os pedidos devem ser diri-
gidos ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal e efectuados em requerimen-
to próprio, a fornecer pelos parceiros 
do Atendimento Social Integrado e 
recepcionados na sede deste.

Para qualquer esclarecimen-

to adicional, poderá dirigir-se ao 
Atendimento Social Integrado, situ-
ado no Edifício Municipal, Avenida 
25 de Abril, 3830-044 Ílhavo, pelo 
telefone 234 329 640 ou através do 
e-mail dass@cm-ilhavo.pt. //

A criação desta Sociedade Anó-
nima, responsável pela gestão dos 
Sistemas de Distribuição de Água 
para Consumo Humano e de Re-
colha e Drenagem de Águas Resi-
duais, reflecte a aposta reforçada 
na boa gestão, no investimento de 
expansão e de manutenção, e na 

O Serviço de Águas da 
Região de Aveiro, S.A., ao 
qual o Município de Ílhavo 
pertence, juntamente com 
mais 10 Municípios da 
Região de Aveiro e com a 
empresa pública “Águas de 
Portugal”, iniciou a sua vida 
operacional no passado dia 
1 de Maio.

AdRA - Águas da Região de Aveiro 

sustentabilidade técnica e financeira 
das nossas redes em baixa de água 
e de saneamento básico, sendo a 
primeira empresa criada no âmbito 
do novo regime das parcerias entre 
o Estado (51% do capital) e as Câ-
maras Municipais (49% do capital, 
distribuido de forma diferenciada) 

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO – 1 DE MAIO DE 2010

para a exploração e gestão de sis-
temas municipais de abastecimento 
público de água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos, cujo contrato 
de parceria foi celebrado a 29 de 
Julho de 2009, sendo válido durante 
os próximos 50 anos. 

A partir desta data (1 de Maio de 
2010), todos os Munícipes devem 
tratar dos assuntos relacionados 
com redes de água e saneamento 
básico junto da AdRA, que tem Bal-
cão de Atendimento ao público no 
Edifício-Sede da Câmara Municipal 
de Ílhavo //

Municípios Aderentes:

Águeda
Albergaria-a-Velha
Aveiro
Estarreja
Ílhavo
Murtosa
Oliveira do Bairro
Ovar
Sever do Vouga
Vagos

Contactos

Travessa Rua da Paz, n.º 4
3801-101 Aveiro
Apartado 3144 EC Taboeira
3800-587 Cacia
Tel.: 234 910 200
Fax: 234 910 299
www.adra.pt | adra@adra.pt
N.º VERDE 800 201 202
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Acção Social

A Acção Social constitui uma 
das cinco áreas prioritárias de in-
tervenção da Câmara Municipal 
de Ílhavo no Mandato 2009/2013. 
Não obstante a grande atenção e 
investimento de que foi alvo nos 
últimos anos, a multidimensiona-
lidade dos fenómenos de pobreza 
e de exclusão social, propiciadores 
de situações de desigualdade, tor-
nam fundamental a continuidade 
da intervenção, nomeadamente 
no âmbito da Acção Social e da 
Educação, mas cada vez mais in-
tegrada e integradora, no sentido 
da progressiva inserção social e de 
uma efectiva melhoria das condi-
ções de vida das pessoas e famílias 
carenciadas.

Para esse efeito, o Município 
de Ílhavo dispõe de um conjunto 
diversificado de instrumentos, que 
visam acima de tudo responder de 
forma pronta e eficaz às Famílias 
e Indivíduos mais carenciados do 
Município com um apoio concre-
to, proporcionando-lhes melhores 
condições de vida, dos quais se 
destaca pelo seu carácter jovem e 
inovador, já que entrará em vigor 
no corrente mês de Julho, o Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.

Este ano ficará ainda marcado 
pela activação de importantes equi-
pamentos, dos quais se destacam o 
Hospital de Cuidados Continuados 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo ou o Centro Comunitário 
da Associação de Solidarieda-
de Social da Gafanha do Carmo, 
que contaram com um importan-
te apoio da Câmara Municipal de 
Ílhavo, aos quais seguramente se 
seguirão outros, a construir nos 
próximos anos, aumentando assim 
de forma significativa a capacidade 
de resposta do nosso Município.

// ATENDIMENTO SOCIAL INTEGRADO

Seguindo a linha de pensamento anteriormente enunciada, e dentro da-
quela abordagem de desenvolvimento social, entrou em funcionamento 
no dia 8 de Abril de 2008, decorrendo do trabalho realizado no âmbito da 
Rede Social, enquanto fórum de articulação e de congregação de esforços 
baseado na adesão por parte das autarquias e de entidades públicas ou 
privadas com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão 
e à promoção do desenvolvimento social, o novo Serviço de Atendimento 
Social Integrado (ASI), uma valência operativa de intervenção e estrutura 
de atendimento e acompanhamento a toda a população carenciada, de ca-
rácter inovador ao nível nacional, resultado de uma parceria institucional 
entre entidades públicas e privadas que actuam no domínio da Interven-
ção Social no Município de Ílhavo.

A sede funciona nas instalações da Câmara Municipal de Ílhavo, entre 
as 9h30m e as 12h30m e as 14h00m e as 16h30m, sendo que o ASI per-
mite aos munícipes tratar de todos os assuntos relacionados com a área 
social, podendo os mesmos contactar o serviço pelo telefone número 234 
329 640.

As entidades que constituem a Equipa de Execução do ASI são as se-
guintes: Câmara Municipal de Ílhavo, Centro Distrital de Aveiro do ISS, 
IP, CASCI (Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo), CERCIAV 
(Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados 
de Aveiro), Fundação Prior Sardo, Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo 
e a Obra da Providência. As restantes Instituições Particulares de Solida-
riedade Social, entidades públicas e Grupos Sócio-Caritativos compõem 
a Equipa de Cooperação.

O objectivo é potenciar a criação de respostas mais adequadas aos pro-
blemas sociais das pessoas, rentabilizando os recursos existentes, elimi-
nando sobreposições de actuação e permitindo um melhor planeamento 
dos serviços e celeridade dos mesmos.

A filosofia subjacente a esta nova metodologia remete-nos para uma 
nova realidade em que cada agregado familiar ou indivíduo passa a contar 
com o acompanhamento e aconselhamento de uma nova figura, consubs-
tanciada num “Gestor de Processo”, ou seja, um técnico da área das ciên-
cias sociais que assume um papel basilar na elaboração de diagnósticos e 
estratégias de intervenção.

// REDE SOCIAL

A Rede Social é uma medida de política social que pretende contribuir 
para a erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão social.

Para levar a efeito os seus objectivos, este programa promove a arti-
culação e congregação de esforços, desenvolvendo parcerias, de forma a 
optimizar todos os meios de acção, entre os agentes locais.

Neste seguimento, encontra-se devidamente actualizado o Diagnóstico 
Social do Município de Ílhavo e, com base na informação nele contida, 
são emitidos pareceres relativos à implementação e alargamento de Res-
postas Sociais de todas as Instituições Particulares de Solidariedade So-
cial do território municipal, bem como, às candidaturas apresentadas por 
estas últimas a financiamentos locais, nacionais ou comunitários.

A Rede Social do Município de Ílhavo é actualmente constituída por 
33 entidades.

// FUNDO MUNICIPAL DE APOIO 
A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS

No passado mês de Junho foi aprovado o Regulamento do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados.

Com a constituição deste novo instrumento promover-se-á uma maior 
eficácia de intervenção e justiça social.

Os apoios a conceder, através do citado Fundo, são de natureza finan-
ceira, prestação de serviços e comparticipação e/ou redução de taxas ou 
tarifas, mais concretamente nas seguintes medidas: 

- Apoio à melhoria das condições de habitabilidade; 
- Apoio ao arrendamento de habitação;
- Apoio ao pagamento das quotas de condomínio de habitação social;
- Comparticipação no pagamento da factura da AdRA relativamente a 

água, saneamento e resíduos sólidos;
- Comparticipação na tarifa de prolongamento do ramal de água e/ou 

saneamento;
- Comparticipação na tarifa de suspensão e reinicio da ligação dos ser-

viços de água e saneamento;
- Auxílios económicos no âmbito do Subsídio de Acção Social Escolar.
- Realização de projectos-tipo para auto-construção;
- Redução das taxas devidas pela emissão dos alvarás de obras de cons-

trução, reconstrução, alteração ou ampliação;
- Realização de projectos e acompanhamento de obras de beneficiação, 

reconstrução, recuperação, conservação ou de melhoramento de condi-
ções de segurança e conforto a indivíduos portadores portadores de defi-
ciência físico-motora;

- Apoio na formulação de pedidos de licenciamento ou comunicação 
própria de obras particulares;

- Apoio na procura activa de emprego e/ou na criação do próprio em-
prego.

Toda a informação relativa a esta nova ferramenta poder-lhe-á ser for-
necida no Atendimento Social Integrado, situado no Edifício Municipal, 
Avenida 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo, pelo telefone 234 329 640 ou atra-
vés do e-mail dass@cm-ilhavo.pt.

// HABITAÇÃO

O direito a uma habitação condigna aplica-se a todas as pessoas e en-
contra-se consignado em diversos documentos internacionais e nacionais 
vinculativos, como a Constituição da República Portuguesa (art. 13.º).

De entre as diversificadas áreas de actuação registadas por parte da au-
tarquia, destaca-se a sua intervenção ao nível da melhoria das condições 
habitacionais, através da comparticipação financeira para apoio ao paga-
mento de rendas de casa do mercado privado e a gestão do parque habi-
tacional de cariz social, no qual se regista a aplicação de rendas apoiadas. 
Será de salientar que as duas primeiras modalidades de apoio imediata-
mente acima referenciadas se encontram devidamente contempladas no 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias Carenciadas.

Especial destaque deverá ser dado à possibilidade de atribuição, via 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, de 
apoios financeiros para apoio à melhoria das condições de habitabilidade, 
mediante o financiamento de materiais e mão-de-obra para obras de be-
neficiação, sempre que estejam em causa as condições de habitabilidade 
e salubridade do alojamento.

// PROGRAMA MUNICIPAL 
DE BOLSAS DE ESTUDO

A Educação constitui, indubitavelmente, um dos pilares fulcrais do de-
senvolvimento de qualquer sociedade, tratando-se de um direito constitu-
cionalmente consagrado.

O actual Executivo Municipal, no âmbito do compromisso assumido 
no seu programa de acção, tem como objectivo o apoio aos jovens para 
que prossigam os estudos e a formação após a escolaridade obrigatória. 
Nesse sentido, a atribuição de Bolsas de Estudo continua a assumir parti-
cular importância, no sentido de favorecer a correcção de assimetrias de 
ordem sócio-económica da população escolar dos Ensinos Secundário e 
superior.

Os critérios de ponderação são os rendimentos do agregado familiar e 
as notas do jovem, obtidas nos últimos três anos lectivos, sendo que, anu-
almente são atribuídas 8 novas Bolsas que se juntam às renovações.

A candidatura ao Programa Municipal de Bolsas de Estudo decorre no 
início de cada ano lectivo.
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// RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI)

O RSI “consiste numa prestação incluída no subsistema de solidarieda-
de e num programa de inserção social, por forma a assegurar às pessoas e 
aos seus agregados familiares recursos que contribuam para a satisfação 
das suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma progressi-
va inserção social, laboral e comunitária” (Lei n.º 45/2005 de 29/08, art. 
1.º). 

Por parte da Câmara Municipal de Ílhavo estão a ser acompanhados al-
guns processos de agregados familiares/indivíduos beneficiários da medi-
da, sendo que aos Municípios se encontram afectas as responsabilidades 
da área da habitação, subscritas no Programa de Inserção, nos casos em 
que tal se justifique.

São titulares da medida, todos os indivíduos com idade igual ou supe-
rior a 18 anos, ou inferior quando possuem a cargo, ou mulheres que este-
jam grávidas, que sejam casadas ou vivam em união de facto há mais de 
um ano em situação de autonomia económica (Decreto-Lei n.º 42/2006).

As pessoas com idade compreendida entre os 18 e os 30 anos, com 
excepção das mulheres grávidas e pessoas que possuem menores a cargo 
na sua exclusiva dependência económica, devem estar inscritas no Centro 
de Emprego da área de residência e demonstrar disponibilidade e vontade 
activa para o emprego, para trabalho socialmente necessário ou para a 
formação profissional, sendo dispensadas da inscrição, as que se encon-
trem a trabalhar e as que comprovem legalmente, não reunir condições 
para o trabalho: doença crónica e prolongada; apoio indispensável a um 
membro do agregado familiar, menores a cargo na exclusiva dependência 
económica e gravidez.

O requerimento deverá dar entrada nos Serviços da Segurança Social, 
sendo que, todos os esclarecimentos poderão ser aí prestados ou no Aten-
dimento Social Integrado.

// ETNIA CIGANA

As comunidades de etnia cigana do Município de Ílhavo têm vindo a 
ser alvo de uma cada vez maior atenção por parte das diversas entidades 
locais, muito por força do trabalho de proximidade do Atendimento So-
cial Integrado.

Ainda assim, e porque se pretende que essa atenção se estenda a todas 
as comunidades sediadas no nosso Município (quer sejam beneficiários 
de RSI ou não), o ano de 2010 vai ser um ano marcado por uma especial 
dedicação a esta população, com o esboço e a implementação de um pro-
jecto-piloto, concertado entre diversas entidades, dedicado às populações 
de etnia cigana.

// TOXICODEPENDÊNCIAS

A Fundação Prior Sardo, da qual a Câmara Municipal é parceira, deu 
seguimento à candidatura ao Programa de Respostas Integradas (PRI) do 
território de Ílhavo, em 2009, tendo sido a mesma aprovada pela entidade 
promotora – Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) Assim, 
encontram-se neste momento implementados no território os dois pro-
jectos: “previne.tua.vida” e “segue.com.vida”, das áreas da Prevenção e 
Reinserção Social, respectivamente.

O projecto delineado para intervenção na área da prevenção visa poten-
ciar factores de protecção, pretendendo reverter ou diminuir os factores 
de risco associados à toxicodependência. Abrange todo o tipo de consu-
mo/abuso de substâncias psicoativas (SPA̓ s), como os estupefacientes e 
o álcool (substâncias legais e não legais) individualmente ou em grupo, 
nos diversos contextos identificados e em articulação com os parceiros 
comunitários.

O projecto encontra-se sedeado nas instalações da Fundação Prior Sar-
do, sita na Rua D. Manuel Trindade Salgueiro (antiga Casa de Remelha).

// PROMOÇÃO DO EMPREGO

A Câmara Municipal de Ílhavo criou em 2003, um novo serviço, o Ser-
viço de Apoio à Formação e ao Emprego (SAFE), com o objectivo de 
apoiar os jovens na procura activa de emprego ou de formação, nomea-
damente, através do apoio à elaboração de curriculum vitae e à redacção 
de cartas de apresentação, disponibilizando uma bolsa de emprego em 
articulação estreita com o tecido empresarial local.

No ano de 2009, foi efectuada uma candidatura à constituição de um 
Gabinete de Inserção Profissional (GIP), junto do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, que obteve aprovação, e que resultou numa fusão 
material do SAFE e do GIP. 

Pessoalmente 
Atendimento Social Integrado
Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 Abril
3830-044 Ílhavo
Horário de Atendimento: 
09h30~12h30 / 14h00~16h30

Por escrito
Carta: Dirigindo-se ao Atendimento 
Social Integrado 
Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

Por telefone
Linha Directa - N.º 234 329 640
N.º de telefone geral - 234 329 600
Horário de Atendimento:
08h30~12h30 / 13h30~16h30

Por e-mail:
dass@cm-ilhavo.pt

CONTACTOS

Neste âmbito realizam-se, de forma regular, sessões técnicas de procu-
ra de emprego, onde é dada informação sobre a procura de emprego, os 
currículos, as cartas e as entrevistas.

O GIP funciona em instalações do Fórum Municipal da Juventude de 
Ílhavo entre as 9h00m e as 12h30m e as 14h00m e as 18h00m.

// COMISSÃO DE PROTECÇÃO 
DE CRIANÇAS E JOVENS

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens é uma instituição ofi-
cial, resultado de uma parceria que congrega diversos parceiros, entre os 
quais se encontra a Câmara Municipal de Ílhavo, que tem como objectivo 
a promoção dos direitos e a protecção das crianças e jovens e prevenir 
ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a segurança, saúde, for-
mação e educação, que ponham em perigo o desenvolvimento integral 
daquelas.

Considera-se que uma criança/jovem está em perigo nas seguintes si-
tuações: se encontra abandonada/o ou entregue a si própria/o; sofre maus 
tratos físicos e/ou psicológicos; abandona a escola; é abusada/o sexual-
mente; sofre de abuso de autoridade; é obrigada/o a trabalhos inadequa-
dos à sua idade e dignidade; é exposta/o a modelos de comportamento 
desviantes; é exposta/o à mendicidade; consome substâncias que afectam 
gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvi-
mento, sem que os pais se lhes oponham a demoverem-se desta situação.

Actualmente, a Presidência da CPCJ de Ílhavo é assumida pelo Verea-
dor do Pelouro da Acção Social, Eng. Paulo Costa, sendo que, a sede da 
CPCJ funciona nas instalações dos Paços do Município, entre as 8h30m e 
as 12h30m e as 13h30m e as 16h30m.

Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma criança ou jovem em 
perigo poderá sinalizá-la à CPCJ.

// ANO EUROPEU DE COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL (2010)

Tendo subjacente a instituição do ano de 2010 como Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social, 
enquanto iniciativa do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, com o objectivo de reiterar o em-
penho da União e de cada Estado-Membro na solidariedade, na justiça social e no aumento da coesão, exercendo 
um impacto decisivo na erradicação da pobreza, deixamos aqui o compromisso de também ao nível do Municí-
pio de Ílhavo, se assumir um empenho redobrado no combate à pobreza e às exclusões sociais, nomeadamente, 
através do cumprimento rigoroso dos Planos de Acção delineados no âmbito do Atendimento Social Integrado 
e da CPCJ.

Um especial enfoque a esta temática foi dado na Conferência evocativa do Ano Europeu do Combate à Pobre-
za e Exclusão Social, que teve lugar no passado dia 28 de Maio, subordinada ao tema “COMBATE À POBREZA 
E EXCLUSÃO SOCIAL: TRADIÇÃO E INOVAÇÃO”, organizada por todos os parceiros do Atendimento 
Social Integrado.

Ainda dentro da filosofia, a Rede Social do Município de Ílhavo assume activamente a sua parceria com o 
Projecto Redes Para a Inclusão.

O Projecto decorre da comemoração do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social 2010 e 
encontra-se em implementação no território do Baixo Vouga, tendo como entidade promotora a Rede Europeia 
Anti-Pobreza/ Portugal (REAPN) e como entidades parceiras as Redes Sociais dos Municípios de Águeda, Al-
bergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos 
e, ainda, a Universidade de Aveiro. 

Este Projecto visa promover a sensibilização dos cidadãos em geral e dos agentes de desenvolvimento social 
em particular para a necessidade de implicação e partilha de responsabilidades no combate à pobreza e à ex-
clusão social, ao nível das problemáticas das situações de risco que afectam a população infantil e juvenil, da 
qualidade de vida da população idosa e da integração da população no mercado de trabalho.

A sua realização decorrerá entre Junho e Dezembro de 2010, com a seguinte calendarização e localização:
- Fórum sobre a integração da população no mercado de trabalho: Junho - Município Águeda;
- Fórum sobre os factores de risco que afectam a população infantil e juvenil: Junho, Município de Aveiro;
- Fórum sobre a Qualidade de Vida da População Idosa: Setembro - Município de Ílhavo;
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Participaram nesta edição 2010 
das Marchas cinco Associações 
do Município, nomeadamente a 
Associação Cultural e Recreativa 
“Os Palheiros” da Costa Nova, a 
Associação dos Amigos da Praia 
da Barra, a Associação de Pais e 
Amigos das Crianças da Gafanha 
da Encarnação, o Grupo de Dan-
ça “As Pestinhas” e o Grupo de 
Jovens “A Tulha” da Gafanha de 
Aquém que, após uma longa etapa 
de preparação de todo este espec-
táculo, desfilaram magnificamente 
durante três dias, acompanhadas 
pelos fervorosos aplausos de todos 
aqueles que não quiseram faltar a 
esta tradicional manifestação po-
pular. 

Este ano, os locais escolhidos 
para os Desfiles foram a Avenida 
José Estêvão, na Gafanha da Naza-

ré, no local do antigo Mercado, por 
trás da Junta de Freguesia, a Ave-
nida Fernão Magalhães, na Praia 
da Barra e o Pavilhão Capitão 
Adriano Nordeste, em Ílhavo, que, 
nas noites de 18, 19 e 26 de Junho, 
foram invadidos pela contagiante 
alegria, musicalidade e dinâmica 
de todos os elementos participan-
tes nestas Marchas 2010, num 
gesto de homenagem aos nossos 
queridos Santos Populares. 

A tradição popular das Marchas 
Sanjoaninas do Município é já de 
longa data, sendo um dos motivos 
que leva a Câmara Municipal de 
Ílhavo a continuar a incentivar de 
maneira muito forte a sua divulga-
ção, promovendo, em simultâneo, 
a notoriedade e visibilidade cultu-
ral e artística do Município e das 
suas Associações. //

Marchas Sanjoaninas 2010

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

No mês dedicado 
tradicionalmente aos 
Santos Populares, o 
Município de Ílhavo voltou 
a encher-se de alegria e 
cor para receber mais uma 
edição das conhecidas 
Marchas Sanjoaninas, 
numa organização da 
responsabilidade da Câmara 
Municipal de Ílhavo. 

A Gafanha da Nazaré 
celebrou, no passado dia 
19 de Abril, o seu nono 
aniversário de Elevação à 
categoria de Cidade. 

Elevação Gafanha da Nazaré a Cidade

IX ANIVERSÁRIO

Integrado nas Comemorações 
do Centenário da Criação da Fre-
guesia e da Paróquia da Gafanha 
da Nazaré, numa acção conjunta 
da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Ílhavo e da respecti-
va Junta de Freguesia, o dia ficou 
assinalado por vários momentos 
distintos, entre os quais o Hastear 
das Bandeiras junto ao Edifício da 
Junta de Freguesia, as visitas às 
obras de Ampliação e Requalifica-
ção do Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré e do novo Centro Esco-
lar da Cale da Vila e o Concerto 
nocturno da Filarmonia das Beiras, 
na Igreja Matriz, assim como um 
almoço de trabalho no novo Bar 
do Jardim Oudinot, com acesso à 
Praia Fluvial. 

Em jeito de balanço, na com-
panhia de vários Autarcas, Diri-
gentes Associativos e outras En-
tidades, o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau 

Esteves, destacou a actual situação 
da Freguesia e Cidade da Gafanha 
da Nazaré, numa altura em que 
importantes investimentos incu-
tem uma nova dinâmica aos seus 
habitantes, nomeadamente com a 
recente activação da reconfigurada 
Avenida dos Bacalhoeiros, no âm-
bito da construção da 3.ª fase da 
Via de Cintura Portuária, com o já 
inaugurado Centro Cultural e com 
a entrada em funcionamento, no 
próximo ano lectivo, do novo Cen-
tro Escolar da Cale da Vila, com as 
valências de Jardim-de-Infância e 
1.º Ciclo do Ensino Básico. Futu-
ramente, e após a reabilitação do 
Jardim Oudinot, Ribau Esteves 
anunciou que o desenvolvimento 
da jovem Cidade passa igualmente 
pela requalificação da sua frente 
poente, voltada para a zona portu-
ária, com a criação de mais zonas 
verdes e de lazer. //
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O Festival, que decorreu de 8 
a 29 de Maio, abriu as portas no 
histórico palco do Teatro da Vista 
Alegre, com a peça “Pelo sonho 
é que vamos”, da Companhia 
Profissional Urze Teatro, de Vila 
Real, seguida da divertida comédia 
“Laurel & Ardy (Bucha & Estica) 
vão para o Céu”, do Grupo Com.
Cenas, antevendo semanas plenas 
de emoções e boa disposição, no-
meadamente dos mais pequenos, 
que assistiram, nos dias 11 e 12 
de Maio, no Centro Cultural de 
Ílhavo, à peça “Quando a Stella 
era muito pequenina”, do Teatro 
Infantil – Gato que Ladra Associa-
ção Cultural. 

Após um dia de pausa, o Festi-
val regressou aos palcos do Muni-
cípio com quatro originais propos-
tas, nomeadamente com as peças 
“Vila Cacimba”, do Grupo de Te-
atro Trigo Limpo, da ACERT, “A 
Herança do Tio Boanerges”, do 
GRAL – Grupo Recreativo dos 
Amigos da Légua”, “A Birra do 
Morto”, da Associação Cultural da 
Gafanha do Carmo e “Mar Alegre 
– Odisseia de Homero… e não 
só”, do Clube de Teatro da EB 2,3 
José Ferreira Pinto Basto, a par do 

Festival de Teatro 2010

8 A 29 DE MAIO

Já um marco no calendário 
anual de actividades da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
dedicadas à Cultura, o 
Festival de Teatro regressou, 
no passado mês de Maio, 
ao nosso Município, numa 
edição marcada por uma 
nova roupagem e novas 
iniciativas.

No âmbito das 
Comemorações do 36.º 
Aniversário do 25 de Abril, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
promoveu, no dia 26 do 
mesmo mês, uma Palestra 
na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo com o ex-Capitão 
de Abril e actual Presidente 
da Câmara Municipal de 
Grândola, Dr. Carlos Beato. 

25 de Abril - Dia da Liberdade 
Palestra com Dr. Carlos Beato

COMEMORAÇÕES

Na altura Alferes miliciano da 
coluna do Capitão Salgueiro Maia, 
composta por 240 jovens soldados, 
Carlos Beato veio a revelar-se uma 

Aliando o convivío salutar à 
Cultura, ao Desporto e à Nature-
za, o Programa deste ano arrancou 
com o já tradicional Jogo de Fu-

tebol entre Autarcas e Dirigentes 
Associativos, que se realizou, em 
ambiente de grande fair-play e 
animação, no dia 30 de Abril, no 
Relvado do Complexo Desportivo 
da Gafanha. No dia seguinte, des-
taque para o VII Torneio Quadran-
gular do Trabalhador – Futsal, que 
se realizou no Polidesportivo da 
Senhora dos Campos, volvido um 
ano da sua inauguração. 

Para animar as festividades às 
largas centenas de pessoas pre-
sentes, não podiam faltar o Baile 
com o Grupo Musical “Mega”, no 
dia 30, e o VI Festival de Karaoke 
da Senhora dos Campos, no dia 1, 
após a realização, durante a tarde, 
da 14.ª edição do Festival de Fol-
clore da Primavera. //

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Junta de Freguesia 
de S. Salvador, a A.D.C.R. 
Senhora dos Campos e 
o Rancho Regional da 
Casa do Povo de Ílhavo 
voltaram a associar-se (nos 
passados dias 30 de Abril e 
1 de Maio) para mais uma 
Comemoração do Dia do 
Trabalhador (1.º de Maio), no 
habitual Lugar da Senhora 
dos Campos.

Dia do Trabalhador

COMEMORAÇÕES 1.º DE MAIO

espectáculo de rua “Paisagens em 
Trânsito”, pela mão da Circolando, 
que fez as delícias de quem se en-

das figuras fundamentais na tomada 
do Terreiro do Paço e da rendição 
de Marcelo Caetano, momento que 
alterou por completo o rumo da his-
tória do Portugal contemporâneo.

36 Anos depois da madrugada 
da Revolução, o agora Presidente 
da Câmara Municipal de Grândola 
recordou todos os passos e emoções 
vividas pelos Capitães e Soldados 
de Abril, evocando os valores da 
Liberdade e da Democracia peran-
te uma plateia atenta e entusiasta, 
cujos elementos não quiseram per-
der a oportunidade de relembrar 
este momento histórico para o nosso 
País na companhia de um dos seus 
protagonistas. //

contrava, no dia 23 de Maio, pelas 
19h00, no Largo do Farol, na Praia 
da Barra. 

A encerrar esta inovadora edi-
ção, uma nota especial para o es-
pectáculo do Rancho Regional da 

Casa do Povo de Ílhavo “Sangue 
de Mar”, em mais uma noite me-
morável no Centro Cultural de 
Ílhavo. 

Fora dos palcos, o Festival de 
Teatro 2010 ficou igualmente mar-
cado por uma aposta reforçada na 
formação, assim como na partilha 
de experiências e de percursos de 
vida, dos quais foram protagonis-
tas o conhecido Perfomer Pedro 
Tochas (“Um Serão Interactivo”, 
dias 18 e 19 de Maio, Centro Cul-
tural de Ílhavo), a acarinhada ac-
triz Sofia Alves e o reconhecido 
encenador Celso Cleto (“Percur-
sos” - Conversa Aberta), o actual 
encenador e director do Departa-
mento Cultural da Fundação INA-
TEL, Rui Sérgio (Mesa Redonda 
- “Teatro Amador: perspectivas 
actuais e futuras”) e, ainda, o sem-
pre animado Grupo de Teatro de 
Rua Circolando, que promoveu 
um Workshop nesta vertente na 
Sala de Ensaio do Centro Cultural 
de Ílhavo.

Com um carácter inovador e 
diferente dos anos anteriores, a 
edição 2010 do Festival do Teatro,  
que contou com a adesão de cerca 
de 5.000 espectadores, manteve, 
contudo, a forte e decidida apos-
ta na divulgação desta nobre arte, 
com grande tradição no Município 
de Ílhavo, levando-a a vários espa-
ços culturais e a diversos públicos, 
homenageando e incentivando o 
teatro amador existente no nosso 
Concelho, que a Câmara Munici-
pal de Ílhavo pretende continuar 
a apoiar, contando naturalmente 
com a forte adesão de todos os 
Munícipes, iguais protagonistas 
neste Festival. //
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HORÁRIO
Centro Cultural de Ílhavo
Av. 25 de Abril
3830-044 ÍLHAVO
Tel.: 234 397 260
bilheteira: 234 397 262

Bilheteira e atendimento
3ª feira a 6ª feira
11h00-18h00
Sábado e Domingo
14h00-19h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes do início 
dos espectáculos

Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré
Rua Prior Guerra
3830-711 Gafanha da Nazaré
Tel.: 234 397 263

Bilheteira e atendimento
3ª feira a Sábado
15h00-20h00
Dias de Espectáculo
90 minutos antes do início dos 
espectáculos

Fax: 234 397 261
centrocultural@cm-ilhavo.pt
centrocultural.cm-ilhavo.pt

RESUMO ACTIVIDADE

Centros Culturais
Ílhavo e Gafanha da Nazaré 

Em retrospectiva dos dois últimos meses, Maio e Junho, destacamos 
a primeira apresentação nacional do novo álbum dos Deolinda, um dos 
grupos mais cativantes da música portuguesa, que encantou todos quantos 
encheram a sala do CCI. Associados ao Festival de Teatro do Município 
de Ílhavo 2010, apresentámos a peça “Vila Cacimba”, pelo Grupo Trigo 
Limpo/ACERT e para os mais novos, a peça “Quando a Stella era muito 
pequenina”, pela Gato que Ladra Associação Cultural. Destaque também 
para o Stand Up, com as duas sessões do workshop “Um Serão Interacti-
vo”, com Pedro Tochas e o espectáculo, também esgotado, de José Pedro 
Gomes “Vai-se Andando”. Recebemos igualmente acções culturais dina-
mizadas pelo meio associativo e escolar, com a apresentação da divertida 
peça “Odisseia, de Homero... e não só!”, pelo Grupo de Teatro MarAlegre 
(EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo) e o épico “Sangue de Mar”, 
pelo Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo, bem como o projecto 
de educação musical “A Minha Sinfonia”, com os três Agrupamentos de 
Escolas do Município a apresentarem o trabalho nesta área artística.

Em Junho, mais dois espectáculos de bom humor português, com o 
esgotado “Clube de Comédia”, que reuniu em palco os humoristas Aldo 
Lima, Bruno Nogueira, Eduardo Madeira, Francisco Menezes, Nilton e 
Óscar Branco, e o espectáculo que celebra os 50 anos de carreira de Nico-
lau Breyner. Na música, destaque para segunda co-produção do CCI, com 
o concerto multimodal de JohnWaynes e o seu mais recente disco “What 
is all about”, e os Virgem Suta, grupo que recentemente foi nomeado para 
os globos de ouro nacionais.

Junho terminou com o espectáculo inaugural do renovado Centro Cul-
tural da Gafanha da Nazaré, com a voz inconfundível de Tereza Salguei-
ro, em palco com os convidados António Chaínho e Fernando Alvim. Já 
no início de Julho, assistimos ao concerto de Gabriella Cilmi, a jovem 
estrela australiana que conquistou o mundo da música com o tema “Sweet 
about me” e a estreia nacional de mais uma co-produção do CCI, a peça 
de teatro “Uma História de Dois”, com Teresa Guilherme e Guilherme 
Filipe, numa encenação de Celso Cleto.

O trimestre Julho, Agosto e Setembro prossegue e promete Cultura de 
qualidade, repartido agora nas duas salas de espectáculo do Município, 
Ílhavo e Gafanha da Nazaré. Nas variadas áreas artísticas destacamos na 
música o irreverente The Legendary Tigerman (concerto associado à Se-
mana Jovem), a nostalgia musical de Paulo de Carvalho e Pedro Barroso, 
o jazz total com Jacinta, além de outros projectos de música nacional, tais 
como Ricardo Azevedo, The Paperboats e Os Quais, projecto de Tomás 
Cunha Ferreira e Jacinto Lucas Pires.

Também o Teatro merece uma referência especial, com divertidas co-
médias, com os melhores actores portugueses, como é o caso de Super 
Silva (Tozé Martinho e Miguel Dias, entre outros), Relativamente (Pedro 
Cedeira, Isabel Montellano, João Lagarto e Patrícia Tavares) ou As Enca-
lhadas (Maria João Abreu, Helena Isabel e Rita Salema).

Fique atento às novidades da programação e participe neste palco de emo-
ções que partilhamos consigo. Venha viver o Centro Cultural de Ílhavo...

O Centro Cultural de Ílhavo 
(CCI) preparou um novo 
trimestre de programação 
cultural, agora distribuída 
pelos palcos de Ílhavo e do 
renovado Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré (CCGN).

PROGRAMAÇÃO: JULHO

TEATRO
JUL DOM 25 às 21h30

Super Silva
com Tozé Martinho, Miguel Dias, 
Patrícia Candoso, Florbela Menezes, 
entre outros

MÚSICA
JUL SEG 5 a SEX 9 às 22h00

XX Semana do Fado 
Amador Cidade de Ílhavo
2 a 11 de Julho | IV Bienal de 
Artistas Ilhavenses - Cerâmica Artística

CINEMA
Ciclo de Cinema  
“Heróis de Verão
JUL DOM 4 às 21h30 Confronto de Titãs
JUL SÁB 17 às 21h30 Uma Noite Atribulada
JUL DOM 25 às 21h30 Robin Hood

EXPOSIÇÃO
JUL SEX 16 às 18h30

XIII Mostra 
Jovem D’artes
(Semana Jovem 2010)

JUL TER 13 às 18h00

Apresentação do projecto 

Regeneração Urbana 
Centro Histórico 
de Ílhavo

TEATRO DE RUA
JUL SÁB 10 às 22h00

Presos por uma 
Corrente de Ar
pelo Teatro de Montemuro

MULTIDISCIPLINAR
JUL DOM 18 às 15h00

Sarau da APACGE
Associação de Pais 
e Amigos das Crianças 
da Gafanha da Encarnação

MÚSICA
JUL SEX 16 às 22h00

Ricardo Azevedo
“O Manual do Amor Tour”

(Semana Jovem 2010)

MÚSICA
JUL QUI 22 às 22h00

The Legendary 
Tigerman
FEMINA
(Semana Jovem 2010) 

MÚSICA
JUL SÁB 24 às 21h30

Festival Canção Vida

EXPOSIÇÃO 
ATÉ 26 de Setembro

Finalistas 2010
Exposição em Artes Plásticas e Design

EXPOSIÇÃO 
ATÉ 19 de Setembro

Gafanha da Nazaré:
uma história entre 
a Terra e o Mar

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Gafanha da NazaréCC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré
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SETEMBRO

EXPOSIÇÃO
SET SÁB 24 às 21h30

Renovação da Exposição permanente 
de João Carlos Celestino Gomes
Entrega dos prémios Finalistas 2010
Trabalhos de Alunos em Artes Plásticas 
e Design

MULTIDISCIPLINAR
JUL DOM 18 às 15h00

Sarau da APACGE
Associação de Pais 
e Amigos das Crianças 
da Gafanha da Encarnação

TEATRO
JUL SÁB 31 às 22h00

Relativamente
com António Pedro Cerdeira, Isabel Montellano, 
João Lagarto e Patrícia Tavares

CINEMA
Ciclo de Cinema 
“Veja o filme, Leia o livro”
AGO TER 03 às 21h30 Juntos ao Luar
AGO TER 10 às 21h30 Precious
AGO TER 17 às 21h30 Nas Nuvens
AGO TER 24 às 21h30 Eclipse

AGOSTO

LANÇAMENTO DE LIVRO
AGO SÁB 7 às 21h30

Gafanha da Nazaré: 
100 Anos de Vida, 
de Fernando Martins

MÚSICA
JUL QUA 28 às 22h00

The Paperboats

TEATRO
JUL QUI 29 às 22h00

Jacinta
“Songs of Freedom - Hits from the 60’s, 
70’s and the 80’s”

MÚSICA/DANÇA
JUL SEX 30 às 21h30

Festival de Folclore

DANÇA/SERVIÇO EDUCATIVO
AGO QUA 25 às 22h00

Solos com Convicção

MÚSICA
AGO SÁB 14 às 22h00

Paulo de Carvalho

TEATRO
AGO SÁB 28 às 22h00

As Encalhadas
com Helena Isabel, Maria João Abreu e Rita Salema

DANÇA
SET SEX 10 às 22h00

Um Encontro de 
Personagens das Fábulas 
de La Fontaine
pelo CeDeCe 

CINEMA
Ciclo de Cinema 
“E depois do Verão”
SET SEX 3 às 18h30 Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo
SET SEX 17 às 21h30 O Sexo e a Cidade 2
SET DOM 26 às 21h30 A Origem

MULTIDISCIPLINAR
SET SÁB 11 às 21h30

XX Intercâmbio de 
Freguesias Salvador/São 
Salvador de Portugal

EXPOSIÇÃO
SET QUI 16 às 21h30

Habitar Portugal 2006/2008
exposição de arquitectura

MÚSICA
SET SEX 24 às 22h00

Os Quais

TEATRO
SET DOM 19 às 11h00

1...2...3... CORES
Teatro para crianças

SERVIÇO EDUCATIVO
SET TER 14 às 10h30 e 14h30

A Bicicleta da República

MÚSICA
SET SEX 17 às 22h00

Pedro Barroso
(Semana da Maioridade)

SERVIÇO EDUCATIVO
SET SÁB 25 às 21h30

Um Esdadigrário no Armário
pelo Arte Pública

CC Gafanha da Nazaré

CC Gafanha da Nazaré

CC Gafanha da Nazaré

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré

CC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré

CC Ílhavo

CC Ílhavo

CC Gafanha da Nazaré

CC Ílhavo
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5 de Junho | Dia Mundial da Criança

O Museu Marítimo de Ílhavo associou-se às Comemorações do Dia 
Mundial da Criança, com diversas propostas para a tarde de Sábado, 5 
de Junho.

A partir das 15h00, o Serviço Educativo do MMI convidou os mais 
novos a assistir a uma peça de teatro de fantoches, O Peixinho Arco-Íris, 
em que foram explorados o valor da amizade e da partilha. Pelas 17h30, 
apresentámos no auditório do MMI uma peça de teatro/dança para a in-
fância, “Um Beijo de Sal com Vento”, uma história de encantar sobre dois 
novos amigos, que por um dia partilharam os seus sonhos e receios, de 
tal forma que na hora da despedida, os dois heróis já não sabiam o que é 
estar sozinho!

No Dia Internacional dos Museus, dia 18 de Maio, o MMI ofereceu aos 
seus visitantes uma programação diversificada cujo evento maior residiu 
na abertura da Exposição Mares Modernos.

Trata-se de uma invulgar Exposição de Pintura, que reúne um conjunto 
de obras de temática marítima assinadas por pintores das diversas gera-
ções do modernismo português. Esta Exposição, na qual se apresentam 
obras de Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Almada Negrei-
ros, Querubim Lapa, Noronha da Costa, Júlio Pomar, Júlio Resende, entre 
outros, e pode ser visitada até 14 de Agosto. Mares Modernos é um pro-
jecto inédito, capaz de questionar os sentidos da representação artística da 
maritimidade portuguesa, tal como a viram alguns dos principais pintores 
portugueses do século XX.

Apresentámos igualmente o Prémio de Modelismo Náutico MMI, um 
prémio bienal, que pretende estimular e prestigiar o modelismo náutico 
enquanto forma de expressão da cultura marítima e o projecto “Baleei-
ras”, que pretende recuperar quatro embarcações da colecção do MMI, 
com a finalidade de colocá-las em uso de contexto naútico.

No Navio-Museu Santo André assinalámos o Dia Internacional dos 
Museus com a abertura da Exposição Missão: Defender os Oceanos, 
proveniente do Oceanário de Lisboa. Dirigida, especialmente, ao público 
infanto-juvenil, a Exposição alerta para a preservação da biodiversidade 
marinha, através de um discurso didáctico, que pode ser visitada até ao 
fim do mês de Julho. A programação do Dia Internacional dos Museus 
prosseguiu no dia 22 de Maio, Sábado, com actividades de serviço educa-
tivo e um Concerto de Primavera com um quarteto de cordas.

RESUMO ACTIVIDADE

Museu Marítimo de Ílhavo
actividade

HORÁRIO
3ª a 6ª feira 
10h00~19h00
Sábado e Domingo 
14h30~19h00
Encerrado à 2ª feira

Tel 234 329 990
Fax 234 321 797
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt

Dia Internacional dos Museus Dia Mundial da Criança

      Acompanhe a
 Volta ao Mundo da Sagres em         
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
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“Mares Modernos”
Até 14 de Agosto

O paisagismo oitocentista e a estética naturalista aprisionaram o mar e 
os seus elementos numa representação eminentemente bucólica, feita de 
harmonias e cenários. À semelhança do mundo rural e das suas figurações 
mais emblemáticas, a vida marítima só tomou lugar na pintura portuguesa 
enquanto figuração paisagista legitimada por percursos académicos e en-
quanto pintura de costumes bem ao gosto das elites tradicionalistas e de 
uma vaga filosofia saudosista. 

Os ares do novo século, com o seu dinamismo cosmopolita e um reno-
vado confronto entre a urbanidade moderna e uma ruralidade tradicional 
amiúde reaccionária, foram proclamados em manifestos de pequenas mas 
estridentes vanguardas. O traço mais comum dessa produção artística e 
social foi a sua exaltada adesão aos valores da modernidade e a transpo-
sição desse desejo de ruptura com os velhos ideais de “harmonia” e “bom 
gosto” para o discurso das artes. Seria de supor que o Modernismo por-
tuguês revolvesse a calmaria naturalista, poética e historicista em que as 
representações pictóricas do mar repousaram durante mais de um século.

O projecto expositivo Mares Modernos é uma tentativa de verificar em 
que medida o Modernismo penetrou na pintura portuguesa de temática 
marítima a ponto de transformar o padrão dominante das visões do mar 
expressas na Arte. As oito obras expostas, que deliberadamente cobrem as 
diversas gerações modernistas e excedem o século XX, tal como muitas 
outras que poderiam ser exibidas neste lugar, não desmentem a expressão 
precoce de um Modernismo marítimo na pintura, bastante evidente em 
Amadeo e Almada. As obras que aqui se reúnem dizem-nos do Modernis-
mo sobretudo ao nível das técnicas e do traço, das formas geométricas, do 
experimentalismo que nelas se supõe, através da estética que comunicam. 
Outro indício forte da abordagem moderna aqui presente é a figuração 
urbana, não mais ruralista, das figuras e lugares do trabalho no mar. 

O questionamento destes sentidos carece, porém, de outros projectos 
expositivos, capazes de debater as mutações temáticas e formais de di-
versas sub-correntes modernistas, a exemplo do neo-realismo. Seguindo 
essas e outras rotas de projecto, o Museu Marítimo de Ílhavo continuará a 
exprimir-se enquanto espaço singular de construção de saberes lógicos e 
emotivos sobre a cultura do mar.

Exposições

É com particular satisfação que 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
assinala esta credenciação e inte-
gração, após um longo e diligente 
processo de candidatura, apro-
vado pelo Instituto dos Museus 
e da Conservação (IMC) a 26 de 
Março. Para o Museu Marítimo de 
Ílhavo, fazer parte da Rede Por-
tuguesa de Museus (que este ano 
celebra a sua primeira década de 
actividade), representa o culminar 
e a consolidação de uma aposta 
central e estratégica na sua promo-
ção enquanto espaço privilegiado 
e identitário da história única e 
extraordinária da “Faina Maior” e 
das suas Gentes, retomada muito 
em especial com a inauguração do 
seu novo, ampliado e galardoado 
edifício, em Outubro de 2001, e 
que vai permitir, a partir de ago-
ra, a criação de novas condições 
de cooperação institucional com 
outros Museus nacionais e estran-
geiros, assim como o planeamento 
de projectos de expansão e quali-
ficação.

Actualmente um marco referen-
cial na museologia portuguesa e, 
também, no universo internacional 
dos Museus ligados à temática ma-
rítima, o Museu Marítimo de Ílha-
vo ganha com esta nova menção 
novas responsabilidades e desafios 
para os próximos anos, mantendo 
contudo a sua forte aposta na pro-
moção da epopeia do Bacalhau e 
dos valores do Mar, factores dife-
renciadores do nosso Município, 
da Região de Aveiro e, também, de 
Portugal. 

Museu Marítimo 
de Ílhavo já faz 
parte da Rede 
Portuguesa de 
Museus

Mares Modernos
Pintura moderna, de artistas portugueses, 
com referências ao imaginário marítimo
Proveniência: Colecções de museus e fundações portuguesas
Sala de Exposições Temporárias
18 Maio ~ 14 Agosto

Nos Porões da Memória
Exposição de fotografias sobre a pesca do bacalhau da autoria 
de tripulantes do navio de investigação pesqueira Anton Dohrn
Proveniência: Colecção do autor
Galeria do Museu Marítimo de Ílhavo
8 Agosto ~ 10 Outubro

Santa Maria Manuela
Exposição de fotografia 
Produção: Pascoal e Filhos
21 Agosto ~ 10 Outubro

Tudo num Barco - Património Marítimo e Cultura Popular
Colecções de modelos de embarcações do litoral português
Proveniência: Museu Nacional de Etnologia e colecções particulares
23 Outubro ~ 30 Janeiro 2011

Viagens na Colecção do Museu - Peixes
Colecção de História Natural do MMI e escultura contemporânea
Galeria do Museu Marítimo de Ílhavo
23 Outubro ~ 30 Janeiro 2011

Julho e Agosto
Lançamento do 1.º Concurso Modelismo Náutico 
do Museu Marítimo de Ílhavo 
(Tema: Navios de Pesca do Bacalhau)

73.º Aniversário da fundação do MMI
Apresentação do catálogo da exposição 

“Mares Modernos”
Apresentação do livro-catálogo 

“Um Álbum Marítimo – 50 fotografias e as suas histórias” 
(co-edição Cavalo de Ferro)

Exposição 
“Nos Porões da Memória IV - A bordo do Anton Dohrn”

Demonstração de Nautimodelismo
Projecção de documentários inéditos sobre a pesca do bacalhau
Concerto de Verão
8 de Agosto

9.º Aniversário da Ampliação e Remodelação do MMI
Apresentação do Prémio Octávio Lixa Filgueiras

Estudos em Cultura Marítima 
Inauguração da exposição 

“Tudo num Barco - Património Marítimo e Cultura Popular”
21 de Outubro

O Museu Marítimo de Ílhavo 
já se encontra credenciado 
pela Rede Portuguesa de 
Museus, após a cerimónia 
oficial de integração que 
decorreu no passado dia 18 
de Maio, no Museu Rainha 
D. Leonor, em Beja, na 
presença do Secretário de 
Estado da Cultura, Elísio 
Summavielle, e do Vereador 
da Cultura e do Turismo, 
Eng. Paulo Costa. 

Programa Expositivo 2010
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Comemoração | Dia Mundial do Livro

No dia 23 de Abril comemorámos o Dia Mundial do Livro. Este ano 
o destaque foi para o autor Mário Castrim, nascido em Ílhavo, em 1920, 
poeta, cronista, crítico de televisão e autor de histórias infantis. De seu 
nome civil Manuel Nunes da Fonseca, iniciou a sua actividade profissio-
nal como professor do ensino técnico, mas cedo optou pelo jornalismo. 
Destacou-se como escritor sobretudo na área infantil, marcando várias 
gerações de leitores. Faleceu em Lisboa em 2002.

Ao longo deste dia tiveram lugar diversas actividades, todas inseridas no 
âmbito dos trabalhos realizados pelos diversos Estabelecimentos de Ensino 
do Concelho, com base na actividade “À descoberta de...Mário Castrim”, 
inserida no Programa de Promoção do Livro e da Leitura da RBI.

A Inauguração da Exposi-
ção “À descoberta de Mário 
Castrim...” foi conduzida pelo 
grupo da Prof. Fátima Rocha 
do JI da Gafanha dʼAquém, 22 
crianças que, com os seus sorri-
sos e comentários, nos guiaram 
pela invasão de personagens 
que, das histórias de Mário 
Castrim ,saltaram para o espa-
ço da BMI. Marcaram também 
presença algumas Professoras 
Bibliotecárias e a Directora do 
Agrupamento de Escolas de 
Ílhavo.

Pelas 15h00 aconteceu a representação teatral pelos alunos do 8.º B 
da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré: “A Encruzilhada” e “A Co-
bra”. Com uma performance espectacular, esta turma composta por 25 
alunos preparados pela Prof.ª Mafalda Lorga, prenderam a assistência da 
qual fazia parte a turma do 2.º ano da Prof.ª Lúcia da EB1 de Ílhavo (24 
crianças), surpreendidos por ver as histórias de Mário Castrim represen-
tadas pelos colegas, em dois momentos da representação teatral bastante 
interessantes e intensos.

Para terminar este intenso dia dedicado a Mário Castrim, dois momen-
tos inesquecíveis foram representados pelos alunos da Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino Gomes, preparados pelas Professoras Manuela 
Ferreira e Cláudia Castro. Os alunos das turmas do 8.º C (25 alunos) re-
presentaram a “Mãe Ria” os alunos do 8.º D (24 alunos) da mesma Esco-
la representaram o “Auto dos Moliceiros”. Ambos os textos são da obra 
“Contar e Cardar” e surpreenderam os cerca de 70 assistentes que aplau-
diram com entusiasmo os jovens artistas. De facto, foi surpreendente ver 
a entrega destes dois grupos a estes textos tão extensos, tão longínquos 
mas ao mesmo tempo tão actuais.

RESUMO ACTIVIDADE

Biblioteca Municipal de Ílhavo 
actividade 

HORÁRIO
2ª feira 
14h00~18h00
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30
Sábado
14h00~18h00

Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

PÓLOS DE LEITURA
Gafanha da Nazaré
Tel 234 199 077
2ª feira 
14h00~18h00
3ª a 6ª feira 
10h00~12h30 | 14h00~18h30

Gafanha da Encarnação
Tel 234 086 668 
2ª a 6ª feira 
14h00~18h00

Gafanha do Carmo
Tel 234 398 009
2ª a 6ª feira 
14h00~18h00

Abril Maio

Atelier | Jogos Matemáticos em Contextos de Apren-
dizagem

Ao longo do mês de Maio, na Sala Infanto-Juvenil, realizaram-se qua-
tro ateliers inseridos na temática Jogos Matemáticos em Contextos de 
Aprendizagem. Esta actividade foi realizada em cooperação com o Clube 
de Matemática da E.B. 23 José Ferreira Pinto Basto – Ílhavo. 

Os jogos têm sido uma fonte de prazer, interesse e fascinação desde 
tempos longínquos, atravessando culturas e povos e são actividades que 
aliam raciocínio, estratégia e reflexão com desafio e competição de uma 
forma lúdica, mas muito importante para a aprendizagem. A prática de 
jogos, em particular dos jogos de estratégia, de observação e de memori-
zação, contribui, de forma articulada, para o desenvolvimento de capaci-
dades matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social. Ao longo 
do mês as 47 crianças e adolescentes que participaram neste atelier apren-
deram os seguintes jogos: Ouri, Torre de Hanoi, Moinho e Xadrez.

Comemoração | Dia Internacional da Família

No dia 15 de Maio realizou-se a comemoração do Dia Internacional da 
Família. As famílias eram convidadas a trazer as suas crianças para parti-
cipar nas diversas actividades que decorreram ao longo de toda a tarde na 
Sala Infanto-Juvenil. Realizaram-se pinturas faciais, hora do conto para 
bebés e para pais e crianças e ainda um atelier de expressões, com um 
total de mais de 70 participantes. Foi uma tarde muito bem passada, em 
família e na companhia de bons livros.

A Galinha Pedrês | Hora do Conto por Céu Lages

“Esta galinha pedrês
Nasceu entre riscos e rabiscos
Num curso de ilustração,
Num lugar especial
Chamado Biblioteca Municipal.” (...)
Céu Lages
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Acompanhou o Presidente nesta 
visita aos Estados Unidos a Vere-
adora Dra. Beatriz Martins, assim 
como o Presidente e Vice-presi-
dente da Associação de Solidarie-
dade Social da Gafanha do Carmo, 
Amândio Costa e Manuel Lucas 
da Silva, respectivamente, que es-
tiveram presentes em todos os mo-
mentos de destaque realizados no 
âmbito desta viagem. 

A acção de angariação de fun-
dos para o Lar e Centro de Dia da 
Associação de Solidariedade da 
Gafanha do Carmo teve lugar no 
dia 5 de Junho, num animado e di-
vertido jantar participado por cer-

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo realizou, 
durante os dias 4 a 8 de 
Junho, uma visita oficial 
à Comunidade Emigrante 
de Ilhavenses residente de 
Newark (EUA), levando na 
bagagem duas importantes 
missões: angariar fundos 
para o Lar e Centro de 
Dia da Associação de 
Solidariedade Social da 
Gafanha do Carmo e marcar 
presença na inauguração da 
Sede da Associação Cultural 
e Recreativa Gafanhense de 
Newark. 

ca de três centenas de ilhavenses, 
motivados em apoiar esta impor-
tante obra social para o Município. 
Com capacidade para acolher 75 
idosos – 25 em regime de Lar, 25 
na sua valência de Centro de Dia 
e 25 em Apoio Domiciliário, este 
investimento conta com o deci-
sivo apoio da Câmara Municipal 
de Ílhavo ao nível da execução 
do projecto, aquisição de terrenos 
e apoio financeiro directo à obra, 
complementado igualmente com o 
forte apoio (incluindo o financeiro) 
da activa comunidade Emigrante 
Ilhavense de Newark. 

No dia seguinte (ao almoço), foi 
inaugurada a obra de qualificação 
da Sede da Associação Cultural e 
Recreativa Gafanhense de Newa-
rk, tendo a Câmara Municipal de 
Ílhavo oferecido, no âmbito do 
compromisso assumido em 2009 
com a Associação, um painel de 
azulejos pintado à mão, para cons-
tar no seu Salão de Eventos. De 

Comunidade Emigrante 
em Newark (EUA)

Visita Oficial do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

A Galinha Pedrês nasceu na Biblioteca Municipal, depois de muitas 
horas passadas no Curso Livre de Introdução à Ilustração de Livros para 
a Infância e Juventude, por Inês Oliveira e que decorreu entre Setembro 
de 2009 e Março de 2010. 

No dia 22 de Maio quisemos dar a conhecer esta linda galinha, que fez 
a delícia de todos quantos visitaram a exposição dos trabalhos realizados 
neste curso e por isso convidámos a “mãe” desta galinha a realizar uma 
hora do conto especial, à qual se seguiu uma actividade surpresa. Esta 
galinha fez a delícia de todos e esperamos mais oportunidades de ter con-
nosco a Céu Lages.

Visitas à Exposição: À descoberta de... Mário Castrim

Ao longo do mês de Maio realizaram-se diversas visitas a esta expo-
sição por parte dos estabelecimentos de ensino do concelho. As crianças 
não quiseram deixar de ver os seus trabalhos, e também os trabalhos rea-
lizados pelas outras crianças. 

Mais de 700 crianças, acompanhadas com os respectivos professores 
viram assim exposto o trabalho realizado ao longo de todo o ano e que 
lhes permitiu conhecer um pouco mais este grande autor ilhavense.

Comemoração | Dia Mundial da Criança

A criança,
Toda a criança,
Seja de que raça for,
Seja negra, branca, vermelha, amarela,
Seja rapariga ou rapaz.
Fale que língua falar,
Acredite no que acreditar,
Pense o que pensar,
Tenha nascido seja onde for,
Ela tem direito...
in, Os Direitos da Criança, Matilde Rosa Araújo

Nos dias 1 e 5 de Junho comemorámos o Dia Mundial da Criança na 
Biblioteca Municipal. Ao longo de toda a tarde realizaram-se sessões de 
contos, pinturas faciais, decoração de um mural, modelagem de balões e 
visualização de filmes. Foi uma tarde muito animada onde reinou a ale-
gria e a imaginação. No total das actividades participaram cerca de 90 
crianças. 

comum acordo, o Navio-Museu 
Santo André foi a imagem escolhi-
da para elemento central do Painel, 
da autoria de Agostinho Duarte, 
uma vez que, para além de ser con-
siderado com um dos ex-libris do 
Município, é igualmente um dos 
fortes símbolos da ligação do nos-
so Município e das nossas Gentes 
ao Mar e à Pesca do Bacalhau, 
elementos fundamentais da nossa 
História, Cultura e Economia.

Nota ainda para o facto de a sua 
presença assumir igualmente um 
marco na relação de geminação 
que o Município de Ílhavo possui 
com Newark, celebrado a 7 de Ju-
nho de 2000, muito em especial 
com a sua comunidade emigrante 
ilhavense, a quem agradecemos 
profundamente todos os perma-
nentes gestos de generosidade e 
solidariedade no apoio a projectos 
de grande relevância para o Mu-
nicípio, com ênfase nas obras de 
cariz social. //

A representação do nosso Municí-
pio neste Congresso foi assegurada 
pelo Presidente da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, e 

pelo Vereador do Pelouro da Cultura 
e Turismo, Eng. Paulo Costa, que, 
com cerca de sete dezenas de outros 
congressistas, oriundos de países 
como a Bélgica, Croácia, França, 
Turquia ou Chipre, debateram um 
conjunto de importantes questões 
relacionadas com o Mar, com desta-
que especial para o turismo náutico, 
nomeadamente ao nível das boas 
práticas e dos novos desafios.

Esta presença foi ainda aproveita-
da para a divulgação do Município 

de Ílhavo junto de todos os partici-
pantes no Congresso, sobretudo das 
suas enormes potencialidades a este 
nível, no âmbito de uma política de 
promoção turística assente na nossa 
rica História e Cultura Marítima.

Antes do início deste VII Con-
gresso decorreu a eleição dos novos 
Órgãos directivos da Associação, 
tendo o Município de Ílhavo, na 
pessoa do Presidente da Câmara 
Municipal, sido eleito Secretário da 
Mesa do Conselho Geral. //

Teve lugar, nos passados 
dias 14, 15 e 16 de Maio, 
na cidade grega de Aghios 
Nikolaos, o VII Congresso 
da AEMA – Associação 
Europeia de Município com 
Marinas e Portos de Recreio.

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE LOCALIDADE COM MARINAS E PORTOS DE RECREIO

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e Vereador 
do Turismo na Grécia no Congresso da AEMA
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A viagem inaugural (1 a 2 de 
Maio), entre Marin e Ílhavo, foi se-
guida atentamente por centenas de 
pessoas que aguardavam ansiosa-
mente a sua (re)entrada na barra do 
Porto de Aveiro, tendo o momento 
sido igualmente registado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, que se 
encontrava a bordo.

 A recuperação do antigo baca-
lhoeiro da “frota branca” de veleiros 
portugueses decorreu no último ano 
e meio na Factoria Naval de Marin, 
na Galiza, num investimento da res-
ponsabilidade da sua actual proprie-
tária, a empresa Pascoal & Filhos, 
com sede na Gafanha da Nazaré. 

De acordo com o Administrador da 
mesma, Aníbal Paião, este projecto 
tem como principal objectivo rea-
proveitar este histórico e importante 
Lugre ao serviço da Faina Maior 
durante décadas, que agora inicia 
uma nova vida, voltada para o turis-
mo náutico. 

Após o seu regresso ao Município 
de Ílhavo, o Santa Maria Manuela 
foi oficialmente inaugurado no dia 
10 de Maio, data em que celebrou 
mais um aniversário e em que re-
gistou a sua primeira saída oficial, 
no âmbito da Visita Oficial do Papa 
Bento XVI a Portugal. A convite 
da Associação Naval de Lisboa, o 
Santa Maria Manuela rumou até à 

Capital Portuguesa, integrando a 
parada naval que homenageou Sua 
Santidade durante a celebração da 
Missa no Terreiro do Paço. Igual-
mente histórico foi o (re)encontro 
do veleiro com o seu irmão gémeo 
Creoula, num momento muito emo-
cionante e marcante para ambos. 

Nomeado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo “Em-
baixador do Município de Ílhavo”, 
o Lugre de quatro mastros e cas-
co branco pode agora ser visitado, 
gratuitamente, aos fins-de-semana, 
entre as 14h00 e as 18h00, no Ter-
minal Especializado de Descarga de 
Pescado, no Cais dos Bacalhoeiros 
(Gafanha da Nazaré). //

Lugre Santa Maria Manuela 

REGRESSO AO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

O septuagenário Lugre 
Santa Maria Manuela, irmão 
gémeo do nosso muito 
querido Creoula, regressou 
no passado dia 2 de Maio 
ao Município de Ílhavo, após 
um exaustivo e cuidadoso 
processo de recuperação na 
Galiza.

Após uma tirada de 900 milhas 
em canais interiores desde o míti-
co Estreito de Magalhães até Val-
paraíso, no Chile, a tripulação do 
“SAGRES” atracava, ao início de 
Maio, na bela Cidade de Lima, no 
Peru, tendo o Navio sido visitado 
durante a sua estadia no porto por 
cerca de 23.000 visitantes. A segun-
da passagem desta Volta ao Mundo 
2010 pela linha que separa os dois 
Hemisférios do nosso planeta (e a 
primeira do “SAGRES” pela Linha 
do Pacífico) aconteceu em Guaya-
quil, no Estado do Equador.

A chegada a Acapulco, porto do 
nosso conhecido veleiro Cuahuté-
moc, que esteve presente na Regata 
dos Grandes Veleiros 2008, aconteceu 
no dia 22 de Maio, logo pela manhã. 

Nesta etapa, o momento mais 
aguardado ficou para o fim, quan-
do o Navio-Escola atracou no por-
to de San Diego, nos EUA, tendo 
como pano de fundo os acenos de 
muitos dos familiares que, após 

vários meses de ausência, reencon-
traram os seus marinheiros. Prota-
gonista das Comemorações do 10 
de Junho na Cidade, o “SAGRES” 
cumpriu com distinção a sua mis-
são enquanto embaixador flutuante 
de Portugal, reforçando com a sua 
presença o orgulho de ser Portu-
guês dos nossos conterrâneos resi-
dentes nos Estados Unidos. 

Depois de uma estadia de 5 dias 
em Honolulu, no Hawai, o Navio-
Escola ruma agora em direcção ao 
Japão, onde vai visitar as Cidades 
de Tóquio, Yokoama, Tanegashi-
ma e Nagazaki, seguindo poste-
riormente ao encontro de um dos 
maiores eventos anuais do Mundo 
– a EXPO XANGAI, na China. 
Como patrocinador oficial, o nos-
so Município marca igualmente 
presença nesta grande “montra” 
mundial, em mais uma oportu-
nidade de levar além fronteiras o 
nome desta terra que tem “O Mar 
por Tradição”. //

Volta ao Mundo 
Sagres 2010

Depois de iniciar a sua 
subida pelo Pacífico, o 
Navio-Escola Sagres 
acrescentou cerca de 60 
dias à sua grande Viagem 
de Volta ao Mundo, 
numa jornada repleta de 
descobertas e emoções. 

Direccionada em especial aos 
Dirigentes, Treinadores e Atletas 
das modalidades náuticas e, tam-
bém, aos Técnicos Municipais de 
Desporto, Alunos e todos os inte-
ressados nas temáticas náuticas, 
esta iniciativa contou com a pre-
sença de 155 participantes, oriun-
dos de vários pontos da Região e 
do País, que assistiram ao longo de 
toda a tarde a diversos painéis cen-
trados na temática marítima e nos 

desportos náuticos. 
O discurso de Abertura desde II 

Seminário coube ao Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. 
Ribau Esteves, que, após dadas as 
boas-vindas a todos os convidados 
e público presente, deu a conhecer 

No âmbito do Fórum Náutico 
do Município de Ílhavo, 
realizou-se, no passado dia 
20 de Abril, no auditório do 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
o II Seminário Náutico 
do Município, a par do 
lançamento da Agenda e 
Caderneta Náutica 2010. 

II Seminário Náutico 

FÓRUM NÁUTICO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

as principais actividades promo-
vidas pelo Fórum Náutico no seu 
último ano, nomeadamente as que 
foram dinamizadas pelos Clubes 
Náuticos do Município de Ílhavo 
(Associação de Surf de Aveiro, 
ANGE – Associação Náutica da 

Gafanha da Encarnação, CAPGE, 
CNAI – Clube Natureza e Aventu-
ra de Ílhavo, Clube do Mar Delta 
Vouga, Clube de Vela da Costa 
Nova, Marina Clube da Gafanha e 
Sharpie Club (Portugal)). 

Seguiram-se mais quatro pai-
néis, apresentados pelo Clube 
Náutico de Ponte Lima – ”Orga-
nização e Gestão de um Clube de 
Canoagem”, pelo Professor de Na-
tação do Sporting Clube de Aveiro 
José Luís Côrte-Real – “Natação 
Adaptada: partilha de uma expe-
riência”, pelo Atleta Nuno Bar-
reto – “Vela: preparação para os 
Jogos Olímpicos”, e pelos Atletas 
dos Galitos João Cravo, João Dias 
Sousa, Felisberto Fortes e Zacarias 
Andias – “Remo: velhas glórias 
olímpicas”. 

Ainda no âmbito deste Encon-
tro, cujo balanço foi claramente 
positivo, foi igualmente lançada 
pelo Fórum Náutico do Município 

de Ílhavo a Caderneta e a Agenda 
Náutica 2010, sendo que esta últi-
ma apresenta, de uma forma sumá-
ria, as modalidades e a calendariza-
ção das actividades náuticas a que 
se dedica o nosso Município no 
presente ano, podendo ser consul-
tada por todos os interessados na 
página on-line do Fórum Náutico, 
em www.cm-ilhavo.pt (Desporto/
Fórum Náutico do Município de 
Ílhavo), ou em formato papel, na 
Câmara Municipal de Ílhavo.  

Reforçar a sua aposta estratégica 
no desenvolvimento e dinamização 
de iniciativas centradas na Cultura 
de Mar, congregando esforços en-
tre os agentes responsáveis pelas 
mesmas, é a principal missão a 
que se compromete o Fórum Náu-
tico do Município de Ílhavo para 
os próximos meses, com mais 
novidades e actividades pensadas 
para todas as idades e para todos 
os amantes do Mar. //
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Desde 1989 que, ano após ano, 
as Praias da Barra e da Costa Nova 
são distinguidas pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, da Fun-

Bandeira Azul
PRAIAS DA BARRA E COSTA NOVA

O arranque de mais uma 
época balnear no Município 
voltou a ficar marcado pela 
importante cerimónia do 
Hastear da Bandeira Azul e 
da Bandeira “Praia Acessível, 
Praia para Todos”, símbolos 
da permanente qualidade, 
segurança e acessibilidade 
das nossas Praias.

No mesmo dia em que foram has-
teadas as Bandeiras Azul e “Praia 
Acessível, Praia para Todos” nas 
Praias da Barra e Costa Nova, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo procedeu 
à assinatura do Protocolo de Coope-
ração com as quatro entidades en-
volvidas na Vigilância e Segurança 
das Praias do Município durante a 
época balnear (1 de Junho a 30 de 
Setembro), bem como a Gestão, 
Manutenção e Exploração do Bar 
de Apoio ao Núcleo de Educação 
Ambiental (NEA) da Costa Nova, 
entre elas a APA – Administração 

APA/Associação de Concessionários 
de Praia da Beira Litoral/Aveiro 
Rescue/BVI

ASSINATURA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CMI

ria, são delegadas na Câmara Muni-
cipal de Ílhavo as competências de 
gestão e manutenção do espaço do 
Relvado da Costa Nova, bem como 
o dever de assegurar a limpeza da 
zona ajardinada e dos espaços des-
portivos, garantindo o bom aspecto 
estético e paisagístico do local, as-
sumindo para o efeito os encargos 
financeiros de mão-de-obra e mate-
riais para a sua conservação e ma-
nutenção. //

O Executivo Municipal ratifi-
cou, na passada Reunião de Câma-
ra do dia 17 de Junho, o Acordo de 
Parceria entre a Administração da 
Região Hidrográfica do Centro e a 
Câmara Municipal de Ílhavo para 
a instalação e gestão de uma zona 
de comércio tradicional e eventos 
sazonais da responsabilidade des-
ta última, a realizar no Relvado da 
Costa Nova.

No âmbito deste acordo de parce-

Administração 
da Região 
Hidrográfica do 
Centro I.P.

ACORDO DE PARCERIA CMI

espaços públicos para quem utiliza 
as Praias do Município durante o 

Os Serviços de Limpeza e Hi-
gienização dos Sanitários Públicos 
das Praias da Barra e Costa Nova 
foram recentemente adjudicados 
pela Câmara Municipal de Ílhavo 
à firma FERLIMPA2 – Limpezas 
Gerais e Manutenção, Lda., pelo 
valor de 59.967,59 Euros.

Com esta medida, a Câmara 
Municipal pretende que sejam as-
seguradas todas as condições de 
limpeza e higiene dos referidos 

ADJUDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Sanitários Públicos         
Praias da Barra e da Costa Nova

Período Balnear (1 de Junho a 30 
de Setembro de 2010). //

dação para a Educação Ambiental, 
com a Bandeira Azul que, além de 
representar qualidade e segurança 
balnear para quem delas usufrui, 
serve igualmente como mote para 
a potenciação da prática de desen-
volvimento sustentável e preserva-
ção dos recursos naturais (Fauna e 
Flora) que tanto privilegiam a nossa 
localização, tornando-a num dos 
locais turísticos de eleição para os 
milhares de veraneantes que todos 
os anos nos visitam. 

Por outro lado, a Bandeira “Praia 
Acessível, Praia para Todos”, atri-
buída pela Comissão Nacional de 
Coordenação para o Ano Europeu 

das Pessoas com Deficiência, repre-
senta o culminar do investimento e 
da preocupação da Câmara Munici-
pal de Ílhavo em tornar acessíveis as 
Praias do Município às pessoas com 
mobilidade reduzida, nomeadamen-
te através da inclusão de rampas e 
passadiços de acesso, de estacio-
namento ordenado e de sanitários 
adaptados. 

A Câmara Municipal de Ílhavo 
continua, pois, empenhada em ge-
rir as nossas Praias de uma forma 
equilibrada e sustentada e, conse-
quentemente, oferecer uma melhor 
e mais diversificada oferta turística 
em que o Ambiente, ou sua preser-
vação, assumirá sempre um papel 
de destaque. 

Uma nota final para o facto de 
esta cerimónia ter sido realizada no 
âmbito da edição 2010 da “+ ECO 
– Semana do Ambiente”. //

do Porto de Aveiro, a Associação de 
Concessionários de Praia da Beira 
Litoral, a Associação de Salvamen-
to Aquático de Aveiro – Aveiro Res-
cue e os Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo.

Tal como em 2009, o investimen-
to da Câmara Municipal de Ílhavo 
na Gestão dos Apoios de Praia e Se-
gurança ascende aos 12.000,00 Eu-
ros, valor que será entregue à Aveiro 
Rescue, responsável pelos recursos 
humanos necessários à correcta e 
eficaz vigilância dos banhistas que 
frequentam as Praias da Barra e da 

Costa Nova durante a época balne-
ar, nomeadamente nas zonas não 
previstas (pelo menos não atem-
padamente) pela Administração da 
Região Hidrográfica do Centro para 
a concessão de Apoios de Praia e 
que possuem uma elevada frequên-
cia de banhistas. 

Ainda no âmbito deste Acordo, 
foi instalado na entrada do paredão 
da Barra, um equipamento amo-
vível, devidamente identificado, 
destinado a acolher durante a épo-
ca balnear os nadadores-salvadores 
da Aveiro Rescue, tendo em vista o 
exercício da sua actividade de sal-
vamento e segurança, cujo inves-
timento, num montante global de 
4.924,32 Euros, será repartido de 
igual forma pela Câmara Municipal 
de Ílhavo e pela Administração do 
Porto de Aveiro. //
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O Lançamento da 7.ª edição 
da Revista de Educação 
Ambiental «O Ambúzio» 
destaca o vital papel Familiar 
na Boa Gestão dos Resíduos 
Sólidos Urbanos e, por 
conseguinte, na Redução da 
Pegada Ecológica. 

+ECO 2010 
Semana do Ambiente

29 DE MAIO A 7 DE JUNHO

A edição 2010 da Semana do 
Ambiente orienta a Politica Muni-
cipal Ambiental para a importân-
cia da Redução da quantidade de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 
renovando o ʻR  ̓ da Reciclagem 

como princípio básico para atin-
gir aquele objectivo. Tendo os 
resultados de 2009 como referên-
cia (4% de Redução na produção 
dos RSU indiferenciados e 10% 
na Reciclagem dos RSU), as dife-
rentes parcerias no dia 31 de Maio 
tornadas públicas (NESPRESSO, 
OLEOTORRES E CERCIAV) as-
sumiram importância redobrada, 
bem como o lançamento dos no-
vos equipamentos que permitirão a 
Reciclagem de novos e diferentes 
materiais – o nesprECO (que per-
mitirá a recolha selectiva das cáp-
sulas de café da NESPRESSO); o 

novo oleão que encerra também 
uma nova metodologia de recolha 
do óleo alimentar usado (em gar-
rafa) e que está já disponível ao 
público em diferentes superfícies 
comerciais espalhadas pelas dife-
rentes Freguesias (ECOCENTRO, 
PINGO DOCE, INTERMAR-
CHÉ, PARADI E FATY); e, final-
mente, os objectivos traçados para 
o ano 2010 no que diz respeito à 
recolha selectiva das tampinhas 
de plástico (chegar às 6000) e que 
assim permita  dar a solicitada 
resposta social às diferentes IPSS 
Municipais. Nesta matéria desta-
que ainda para a parceria assumida 
com a CERCIAV, que possibilita-
rá a realização do projecto «Am-
biente Solidário», e para a entrega 
dos Certificados de Boas Práticas 
Ambientais assumidas pelos Res-
taurantes do Município que para 
o efeito se inscreveram na campa-
nha «Pratos Limpos», desenvol-
vida em parceria com a empresa 
SUMA (2010 ficou marcado pela 
Certificação de 4 novas Unidades 
de Restauração: D. Coutinho e Es-
trela do Sul, em Ílhavo; SALSUS e 
O Churrascão, na Barra). 

Mas a +ECO 2010 voltou a ex-
perimentar diferentes sensações e 
cores, nomeadamente logo na sua 
abertura com a realização do II 
Acampamento Municipal de Es-
cuteiros, com mais de 280 Escu-
tas participantes, e que teve como 
mote a Preservação da Biodiversi-
dade naquele que é o ano que lhe dá 
especial destaque. Ficou desde já a 
firma certeza de que o III Acampa-
mento fará parte do Plano de Acti-
vidades dos diferentes Agrupamen-
tos de Escuteiros em 2011!

A exposição «Ambiente Vivo» 

Lançamento da Campanha “Ambiente Solidário” – CERCIAV

Considerando as dificuldades de integração dos cidadãos inadaptados 
do Município, não só no mercado de trabalho, como na própria Socieda-
de, e tendo em conta que a CERCIAV é uma Cooperativa que tem como 
missão a educação e a reabilitação dos mesmos, ambas as partes enten-
deram celebrar um Protocolo de Cooperação, articulando e aproveitando 
sinergias mútuas para promover a valorização e integração destes Cida-
dãos, através da sua ocupação em tarefas socialmente úteis e essenciais 
para a sustentabilidade ambiental do Município de Ílhavo.

Desta forma, a Câmara Municipal de Ílhavo e a CERVIAV irão criar 
em breve uma “Brigada Verde”, composta por um grupo de pessoas com 
deficiência, utentes do Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) da 
CERCIAV, cuja missão será o desenvolvimento de tarefas de limpeza 
ambiental em espaços do Município, nomeadamente ao longo da Ria ou à 
beira-mar. Como contrapartida pelo trabalho desenvolvido pelos utentes 
da CERCIAV, a Câmara Municipal de Ílhavo irá atribuir à Cooperativa 
um subsídio anual de acordo com os dias de serviço realizado, a que cor-
responde o valor de 37,50 Euros por dia.

Lançamento da Campanha Municipal de Recolha Selectiva de cáp-
sulas de café da NESPRESSO 

Com o principal objectivo de promover e incentivar a reciclagem das 
cápsulas de café utilizadas pelas máquinas da NESPRESSO, uma vez 
que o material usado utilizado nas mesmas – o alumínio – é infinitamente 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo assinalou o arranque 
da “Mais ECO 2010 – 
Semana do Ambiente” (29 de 
Maio), com a assinatura de 
três importantes Protocolos 
de Colaboração com vista 
à expansão das áreas de 
recolha de materiais no 
Município, numa nobre 
missão de Sustentabilidade 
e Preservação Ambiental.

Aquisição 
de Serviços 
Complementares

ACORDOS DE COOPERAÇÃO CMI

continua a ser a montra pública do 
muito e criativo trabalho desenvol-
vido ao longo do ano lectivo pelos 
diferentes Estabelecimentos de 
Ensino do Município, sendo que a 
Semana do Ambiente voltou ainda 
a dar o devido e merecido destaque 
aos Funcionários Municipais que 
continuam a dar corpo ao impor-
tante trabalho de racionalização 
daquela que é uma ferramenta diá-
ria do seu trabalho – o papel.

A sensibilização para a impor-
tância das zonas Ribeirinhas e das 
zonas Costeiras que integram a 
área geográfica do nosso Municí-
pio voltaram a merecer destaque 
com a Cerimónia do Hastear das 
Bandeiras Azul e da Acessibili-
dade, na qual se procedeu À as-
sinatura pública do Protocolo de 
Vigilância e Segurança Balnear 
para a época balnear 2010, mas 
também com a dinamização do 
Seminário Local «As Escolas e o 
coastwatch», que este ano juntou à 
componente de observação da cos-
ta a componente da Inovação com 
alguns dos projectos municipais 
desenvolvidos nas Escolas, e a que 
2011 continuará a dar ainda mais 
visibilidade!

A Semana do Ambiente con-
tinua pois a assumir-se como a 
grande reunião das emoções e das 
sensações que as nossas Crianças, 
Jovens, Professores e Auxiliares 
experimentam em cada um dos 
momentos que connosco parti-
lham neste incessante trabalho de 
desenvolver um Município ainda 
mais Sustentado/Sustentável, e 
para o qual é vital o envolvimento 
e carinho dos nossos Encarregados 
de Educação nesta também nova e 
irreverente forma de Educar! //

Com esta medida, a Câmara 
Municipal de Ílhavo pretende res-
ponder eficazmente à nova realida-
de urbana do Município, resultante 
do crescimento acentuado verifica-
do nos últimos 10 anos, garantindo 
os serviços de limpeza e varredura 
a novas áreas urbanas e em novos 
espaços de lazer do Município, 
nomeadamente o Jardim Oudi-
not, Vista Alegre, Légua, Gafanha 
dʼAquém, Vale de Ílhavo, Moiti-
nhos e novas áreas das Praias da 
Barra e Costa Nova.

Estes serviços terão uma dura-
ção de 12 meses, num investimen-
to total de 72.000,00 Euros (valor 
de mercado). //

LIMPEZA E 
VARREDURA 
NO MUNICÍPIO 
DE ÍLHAVO

CERCIAV, NESPRESSO e Oleotorres
reciclável (sem perder as suas qualidades), a Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Nestlé Portugal, S.A. - Divisão Nespresso, representada pela Directora 
de Marketing, Laetitia Balmes, e pelo Coordenador de Serviços, Carlos 
Bento, entenderam celebrar um Acordo de Cooperação para a recolha e 
valorização deste resíduo no Município de Ílhavo. Para o efeito, serão co-
locados no Ecocentro Municipal depósitos específicos para as respectivas 
cápsulas de café, que posteriormente serão recolhidas e encaminhadas 
para reciclagem pela NESPRESSO, que espera triplicar este processo até 
75% em 2013. 

A Câmara Municipal de Ílhavo é a primeira Câmara Municipal a adop-
tar esta importante medida. 

Lançamento da Campanha de Recolha de Óleo Alimentar usado
OLEOTORRES

Com a OLEOTORRES, entidade responsável e pioneira em Portugal 
pela valorização dos óleos alimentares usados, a Câmara Municipal de 
Ílhavo oficializou um Acordo de Cooperação com vista à recolha, recicla-
gem e gestão deste desperdício de uso doméstico e comercial no Muni-
cípio, aumentando a quantidade de resíduos reciclados/valorizados com 
destino, nomeadamente na área dos biocombustíveis (biodiesel) ou na 
área química (tintas, graxas, lubrificantes, entre outros). 

Desta forma, serão colocados no Ecocentro Municipal “Oleões”, onde 
os Munícipes poderão depositar o óleo alimentar usado. Quando cheios, 
os Oleões são recolhidos e transportados para uma unidade de tratamento 
pela OLEOTORRES. //

Na Reunião de Câmara do 
dia 2 de Junho, o Executivo 
Municipal deliberou, por 
Ajuste Directo ao operador 
SUMA, a Aquisição de 
Serviços Complementares 
de Limpeza e Varredura do 
Município de Ílhavo.
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No seguimento da Comemoração 
do Dia Internacional da Protecção 
Civil (1 de Março), onde foi reali-
zado um Simulacro na EB 2,3 José 
Ferreira Pinto Basto, com o objecti-
vo de efectuar um teste ao Plano de 
Emergência da Escola, em articula-
ção com o Plano Municipal, foram 
promovidos, nos dias 20 de Abril e 
14 de Maio, mais dois Simulacros, 
desta vez na EB1 da Gafanha da 
Encarnação Centro e na EB1 da 
Chave, na Gafanha da Nazaré, res-
pectivamente.

A par destes Exercícios, foram 
igualmente dinamizadas várias Ac-
ções de Formação sobre “Planos 
de Emergência, Uso de Extintores 
e Conselhos Úteis” e “Primeiros 

Os meses de Março, Abril e 
Maio foram dedicados nos 
vários Estabelecimentos 
de Ensino do Município à 
temática da Segurança e 
Protecção Civil, através da 
realização de um conjunto 
de iniciativas dirigidas a 
todos os elementos da 
Comunidade Escolar.

Escolas do Município

SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL

A Câmara Municipal de Ílhavo, 
em parceria com a Guarda Nacio-
nal Republicana, promoveu, no 
final do mês de Abril, um conjun-
to de Sessões de Esclarecimento 
sobre a Defesa da Floresta relati-
vamente ao Uso do Fogo e à Pro-
tecção de Habitações e outras Edi-
ficações em áreas florestais, tendo 
como público-alvo proprietários 
de terrenos agrícolas e florestais e 
de habitações e/ou outras edifica-
ções do Município. 

As Sessões decorreram nos edi-
fícios das Juntas de Freguesia nos 
dias 21, 22, 27 e 29 de Abril, con-
tando com a presença de dezenas 
de participantes empenhados e 
interessados em saber mais sobre 
as principais medidas e regras de 
segurança a adoptar em actividades 
que impliquem o Uso do Fogo nos 
seus terrenos agrícolas e florestais, 
nomeadamente Fogueiras, Queimas 
e Queimadas, assim como na gestão 
dos combustíveis. 

Todos os conselhos fornecidos 
estão abrangidos pelo Plano Muni-
cipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios. //

CICLO DE SESSÕES 
ESCLARECIMENTO

Uso      
do Fogo

Socorros – Princípios Básicos”, di-
rigidas quer aos Alunos Delegados 
de Turma das EB 2,3 José Ferreira 
Pinto Basto e da Gafanha da Naza-
ré, quer ao Corpo Docente de cada 
um dos Agrupamentos de Escola do 
Município.

Promovidas pelo Serviço Muni-
cipal de Protecção Civil e com um 
balanço claramente positivo, estas 
iniciativas visam, acima de tudo, a 
Segurança de todos os elementos 
da Comunidade Escolar do Muni-
cípio, ampliando a sua formação e 
conhecimento acerca das questões 
directamente relacionadas com 
esta temática, quer em casa, quer 
na Escola, alargando desta forma, 
o alcance de acções similares que 
são dinamizadas pela Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo no âmbito da sua 
estratégia global para a área da Pro-
tecção Civil. 

Uma nota final de agradecimen-
to aos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, que ano após ano mantêm 
total disponibilidade em colaborar 
empenhadamente na realização des-
tas iniciativas, contribuindo para o 
sucesso das mesmas junto dos pú-
blicos-alvo. //

Da ordem de trabalhos da Reu-
nião constou a emissão de parecer 
sobre o Plano Municipal de Emer-
gência de Protecção Civil de Ílhavo, 
depois de introduzidos os contri-
butos de melhoria sugeridos pela 
Autoridade Nacional de Protecção 
Civil, habituais nesta fase de cons-
trução do Plano em causa.

Depois da análise do documento, 
a Comissão emitiu parecer positi-

Teve lugar na Câmara 
Municipal de Ílhavo, no 
passado dia 30 de Junho, 
uma reunião extraordinária 
da Comissão Municipal de 
Protecção Civil.

vo relativamente ao Plano, que irá 
agora ser enviado para as entidades 
competentes com vista à sua apro-
vação final.

O Plano Municipal de Emergên-
cia de Protecção Civil de Ílhavo visa 
estabelecer o quadro orgânico e fun-
cional de intervenção em situações 
de grave risco ou catástrofe, bem 
como o dispositivo de funcionamen-
to dos diversos serviços chamados a 

Reunião da Comissão 
Municipal de Protecção Civil

O Plano de Emergência Externo 
de Ílhavo, que funciona em estreita 
articulação com o Plano Municipal 
de Emergência, visa clarificar e criar 
condições para se estabelecer o diá-
logo institucional, definir tarefas e 
missões a atribuir em caso de emer-
gência a todos os agentes locais que 
deverão intervir, de forma coorde-
nada, numa situação de acidente in-
dustrial grave envolvendo empresas 
abrangidas pela Directiva SEVESO 
(Decreto-Lei n.º 254/2007), fun-
cionando ainda como um prolon-
gamento dos planos de emergência 
internos elaborados pelas próprias 
empresas. //

Foi aprovado no passado 
dia 31 de Maio de 2010, 
pela Comissão Nacional 
de Protecção Civil, o Plano 
de Emergência Externo de 
Ílhavo.

Plano de 
Emergência 
Externo de Ílhavo

APROVAÇÃO

intervir em situação de emergência, 
assim como a coordenação entre as 
várias forças intervenientes. Este 
Plano constitui uma mais-valia efec-
tiva para os Municípios, revelando-
se um importante instrumento para 
o desencadeamento das operações 
de Protecção Civil, tendo em vista 
minimizar os prejuízos e perdas de 
vidas e o restabelecimento da nor-
malidade. //

30 DE JUNHO
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Nesta edição de Junho 
do Boletim Informativo 
“Município de Ílhavo”, 
fazemos referência à quinta 
Cidade-Irmã com quem o 
nosso Município celebrou 
um Acordo de Amizade 
– Ihtiman, localizada na 
Bulgária, encerrando 
também esta Rubrica, 
que ao longo de várias 
edições desta publicação 
deu a conhecer a todos os 
Munícipes as oito Cidades 
que, por motivos históricos, 
geográficos, culturais, 
económicos, entre outros, 
se unem à Nossa Terra e às 
Nossas Gentes.

Tendo como ponto de partida o Projecto “Língua”, desenvolvido entre a Escola Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes (Ílhavo) e a Escola Secundária Cristo Botev, de Ihtiman, na Bulgária, o Município de Ílhavo 
celebrou, a 7 de Agosto de 2007, um Acordo de Geminação com o Município búlgaro, cujo Protocolo foi assi-
nado pela mão do Presidente da Câmara Municipal, Eng. Ribau Esteves, e do Presidente da Câmara Municipal 
de Ithiman, Dr. Dimitor Bonev. 

Durante a cerimónia, ambos os representantes manifestaram a sua intenção em aprofundar as relações de 
amizade estabelecidas entre si, muito em especial através da camada mais jovem das suas populações, estimu-
lando também o relacionamento entre os restantes cidadãos, nomeadamente ao nível de projectos de intercâmbio 
culturais, educativos e económicos, num ano em que a possibilidade da Bulgária integrar o espaço europeu era 
cada vez mais uma realidade iminente. 

O Projecto “Língua”

Partindo da ideia inicial de estabelecer uma ponte para o estudo das festas tradicionais de Primavera realizadas 
em Portugal e na Bulgária, um grupo de 40 Alunos e Professores das Escolas Secundárias Dr. João Carlos Ce-
lestino Gomes, em Ílhavo, e Cristo Botev, de Ihtiman, criaram, durante o ano lectivo de 2000/2001, o Projecto 
“Língua”. 

O principal objectivo deste projecto prendia-se com a elaboração de um álbum bilingue (em português e búl-
garo) para divulgação destas tradições, tarefa que se tornava difícil sem a existência de um intercâmbio entre to-
dos os seus intervenientes. Foi assim que, durante os dias 26 de Março a 3 de Abril de 2001, um grupo de jovens 
alunos da Escola Secundária de Ihtiman, liderado pela professora búlgara a quem se deve a ideia de intercâmbio, 
Iordanca Kolarova, se descolou a Ílhavo, visitando o Município, muito em especial a Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes, sua parceira no Projecto.

A gentil e produtiva visita búlgara foi retribuída pelos nossos Alunos, que viajaram até à Bulgária em Junho do 
mesmo ano, levando na bagagem alguns dos cantares e danças populares do nosso Município, numa oportunida-
de única de vivenciar novas experiências e novas culturas e, também, de promover além fronteiras as tradições 
da sua terra-natal.

As Cidades-Irmãs
Município de Ílhavo

Acordo de Amizade Ílhavo - Ihtiman (Bulgária)

A cidade de Ihtiman está 
localizada na parte ocidental da 
Bulgária, mais concretamente na 
província de Sófia.

Durante os Impérios Romano 
e Bizantino, Ihtiman tinha um 
importante papel enquanto 
cidade-guardiã dos caminhos 
para o Golfo de Bósforo, dada 
a sua localização privilegiada 
no vale das montanhas de 
Ithimanska Sreda Gora, sendo 
então chamada de “Spiton”. 
O seu actual nome foi dado 
pelo Império Otomano (Turco), 
durante as invasões do século 
XIV. 

Com perto de 20.000 habitantes, 
Ihtiman é actualmente conhecida 
pelas suas belas paisagens 
campestres e pelos seus 
campos de Golfe, que fazem as 
delícias dos adeptos búlgaros 
desta modalidade desportiva e 
de lazer. 

Ihtiman 



www.cm-ilhavo.pt o mar por tradição 31

Câmara Municipal de Ílhavo deliberações

REUNIÃO ORDINARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
28 de Março de 2010
Resumo

Evocação do Centenário da Criação 
da Freguesia e Paróquia da Gafa-
nha da Nazaré
Tendo discursado o Presidente da 
Junta de Freguesia da Gafanha da 
Nazaré, Sr. Manuel Garcia Lopes 
Mendes Serra; o Pároco da Fregue-
sia da Gafanha da Nazaré, Padre 
Francisco José Rodrigues de Melo e 
o Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Eng.º José Agostinho Ribau 
Esteves.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
7 de Abril de 2010
Resumo

Estatuto do Direito de Oposição - 
Relatório de Avaliação de 2009
» Deliberado tomar conhecimento do 
relatório apresentado pelo Presidente 
da Câmara Municipal.

Mapa de Pessoal para 2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal.

Doação de Bens da extinta Chalan-
dra - Vídeo Filmes, Lda.
» Deliberado por unanimidade aceitar 
a referida doação. 

Abertura de Concurso Público para 
“Prestação de Serviços de Limpeza 
e Higienização de 7 sanitários pú-
blicos nas Praias da Barra e Costa 
Nova, no período balnear . 1 de Ju-
nho a 30 de Setembro”
» Deliberado por unanimidade apro-
var a proposta que prevê um custo 
de 77.000,00 Euros, para o prazo de 
execução de 4 meses (01 de Junho a 
30 de Setembro).

Gestão da Bilheteira do Centro Cul-
tural de Ílhavo no trimestre Abril - 
Junho 2010
» Deliberado por unanimidade ratificar 
a decisão do Presidente da Câmara 
Municipal.

Proposta de Reconhecimento de In-
teresse Municipal do Parque de Ciên-
cia e Inovação (PCI) e Via de Acesso 
» Deliberado por unanimidade reco-
nhecer o interesse municipal e público 
do PCI e da sua Via de Acesso.

Alteração do Estudo Urbanístico do 
Centro Urbano do Centro Urbano/
Cinema (EU 33)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a alteração ao EU 33. 

Reajustamento das Rendas Apoia-
das
» Deliberado por maioria, com os vo-
tos contra dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar o referido reajusta-
mento. Mais se delibera a realização 
da audiência dos interessados nos 
termos do CPA. 

Atribuição de subsídio pontual à 
Santa Casa da Misericórdia de Ílha-
vo para comparticipação de arren-
damento de habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.815,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação de arrendamento de 
habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.180,00 Euros. 

Protocolo entre a Associação Ban-
deira Azul da Europa e a Câmara 
Municipal de Ílhavo - Projecto “Eco-
Escolas” - Ano Lectivo 2009/2010
» Deliberado por unanimidade ratificar 
o Protocolo, que refere a participação 
de 38 Estabelecimentos de Ensino do 
Município, no âmbito da dinamização 
do projecto “Eco-Escolas”, consubs-
tanciando-se o mesmo no facto do 
Município de Ílhavo ser já o melhor 
Concelho do Distrito de Aveiro e o 2º 
melhor do País. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
21 de Abril de 2010

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedência 
de viaturas (autocarros) a Associa-
ções do Município.
» Deliberado por unanimidade ratificar 
e tomar conhecimento da proposta 
apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que isenta Associações do 
Município do pagamento de 1169,20 
Euros, relativos ao mês de Março.

Atribuição de Prémios - IX Concur-
so Literário Jovem 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da proposta apresen-
tada pela Vereadora Beatriz Martins.

REUNIÃO ORDINÁRIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
5 de Maio de 2010

Normas de Participação no Concur-
so das Marchas Sanjoaninas 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
19 de Maio de 2010

Alteração do local de realização da 
primeira reunião ordinária da Câma-
ra Municipal no mês de Junho
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, que pre-
vê que a reunião de Câmara do dia 2 
de Junho de 2010, se realize no Edi-
fício da Extensão de Saúde da Barra, 
com carácter público. 

Estrutura Orgânica Flexível dos Ser-
viços Municipais
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal.

Associação de Cultura e Assistência 
dos Serventuários Administrativos 
do Distrito de Aveiro - Suspensão 
de Financiamento da ACASA 
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal.

Contrato de Cedência de Infra-es-
truturas entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e a Empresa Águas da Re-
gião de Aveiro, S.A.
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento e ratificar todos os ac-
tos praticados e referidos na Propos-
ta apresentada pelo Vereador Marcos 
Labrincha Ré.

Grandes Opções do Plano e Orça-
mento CMI/2010 - 2ª Revisão 
» Deliberado por unanimidade apro-
var apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, assim como o seu 
envio à Assembleia Municipal.

Isenção do pagamento das com-
participações relativas à cedência 

de viaturas (autocarros) a Associa-
ções do Município 
» Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento e proceder à ratifica-
ção da proposta apresentada pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa, que 
isenta Associações do Município do 
pagamento de 1579,00 Euros, relati-
vos ao mês de Abril.

Abertura de Concurso para Revisão 
do Plano de Pormenor do Museu 
» Deliberado por unanimidade proce-
der à abertura do referido Concurso.

Alteração ao Estudo Urbanístico da 
Envolvente ao Antigo Hospital de 
Ílhavo (EU 13)
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a Alteração ao EU 13. 

Abertura de Concurso Público para 
a ”Construção de Centros Escolares 
- Fornecimento de Mobiliário”
» Deliberado por unanimidade proce-
der à abertura do Concurso, que pre-
vê um valor estimado de fornecimento 
de 192.000,00 Euros.

Adjudicação dos Serviços de Lim-
peza e Higienização de 7 Sanitários 
públicos nas Praias da Barra e Cos-
ta Nova, no período balnear - 1 de 
Junho a 30 de Setembro
» Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação à firma Ferlimpa2 - 
Limpezas Gerais e Manutenção, Ldª., 
pelo valor de 59.967,59 Euros + IVA.

Adjudicação da empreitada de “Ar-
ruamentos na envolvente ao Hos-
pital de Cuidados Continuados da 
Santa Casa da Misericórdia (Rege-
neração Urbana de Ílhavo)
» Deliberado por unanimidade proce-
der à adjudicação definitiva à empresa 
Paviazeméis, pelo valor de 374.979,22 
Euros + IVA.

Atribuição de subsídio pontual ao 
CASCI - Centro Acção Social do 
Concelho de Ílhavo para comparti-
cipação de arrendamento de habi-
tação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.840,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à 
Fundação Prior Sardo para com-
participação de arrendamento de 
habitação
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 887,50 Euros.

Protocolo de Cooperação entre 
a Câmara Municipal de Ílhavo e a 
CERVIAV (Cooperativa para a Edu-
cação e Reabilitação dos Cidadãos 

Inadaptados de Aveiro) - Criação de 
uma “Brigada Verde”
» Deliberado por unanimidade apro-
var o protocolo, que prevê a atribui-
ção de um subsidio pontual no valor 
de 637,50 Euros, relativo ao ano de 
2010. 

Atribuição de subsidio pontual à As-
sociação Desportiva, Cultural e Re-
creativa da Senhora dos Campos
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Paulo Teixeira Costa, que prevê a 
atribuição de um subsidio pontual no 
valor de 1.000,00 Euros, no âmbito 
da organização das Comemorações 
do 1 de Maio  - Dia do Trabalhador.

Protocolo conjunto com a Adminis-
tração do Porto de Aveiro, Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo, Associação 
de Salvamento Aquático de Avei-
ro - Aveiro Rescue, Associação de 
Concessionários de Praia da Beira 
Litoral para a vigilância e seguran-
ça balnear inerente ao ano 2010, 
nas praias da Barra e Costa Nova e 
a para a gestão, manutenção e ex-
ploração do bar de apoio ao Núcleo 
de Educação Ambiental (NEA) da 
Costa Nova
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Verea-
dor Marcos Labrincha Ré.

Programa Municipal “Férias Diverti-
das” - Verão 2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o respectivo Programa. 

Subsidio de Estudo para o Ano Lec-
tivo 2009/2010 - adenda à listagem 
inicial
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta, que prevê a atribuição de 
2 subsídios unitários no valor 30 euros 
para o Escalão B.

Normas de Participação do IV Con-
curso de DJ’s
» Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela Verea-
dora Beatriz Martins.

Programa Municipal de Ocupação 
de Tempos Livres 2010
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o PMOTL 2010.

Acordo de Parceria entre a Admi-
nistração da Região Hidrográfica do 
Centro, IP e a Câmara Municipal de 
Ílhavo
» Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Parceria, que prevê, entre 
outras coisas, a instalação e gestão 
de uma zona de comércio tradicional 
e eventos sazonais da responsabilida-
de da Câmara Municipal a realizar no 
Aterro Marginal da Costa Nova.

MARÇO A JUNHO



16 a 24 Julho

SEX 16.07 22h00
Ricardo Azevedo*

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
Entrada Gratuita. Levanta os teus bilhetes no CCGN dois dias antes 
de cada espectáculo (a partir das 18h00). Máximo dois bilhetes por pessoa.

SÁB 17.07 21h30
Noite das Associações

» Karaoke Jovem
Sede do GJ “A Tulha” (Gafanha d’Aquém)
» II Desfile Vestidos de Chita

Grupo de Dança Pestinhas
Jardim Oudinot (Gafanha da Nazaré)
» Noite Dj Caliente
Sede do GJ “A Torre” (Moitinhos)

DOM 18.07 21h30
Danças do Mundo Mosca Tosca

Calçada Arrais Ançã, Costa Nova

SEG 19.07 22h00
Concerto com Mundo Secreto

Largo do Farol, Praia da Barra

TER 20.07 22h00
Noite Popular com Ondas

Jardim Central, Gafanha do Carmo

QUA 21.07 22h00
Noite Popular com SonJovem

Largo da Igreja, Gafanha da Encarnação

QUI 22.07 22h00
Legendary TigerMan

Praça do Centro Cultural de Ílhavo

SEX 23.07 22h00
Animação de Rua

Largo do Farol, Praia da Barra

 e mais, muito mais
consulta o programa completo em www.CM-ILHAVO.pt

Associação de Jovens Cyberclip
Associação de Pesca Desportiva Costa Azul
Associação de Surf de Aveiro
Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo
Clube de Voleibol de Aveiro
Grupo de Jovens “A Torre”
Grupo de Jovens “A Tulha”
Grupo de Dança Pestinhas
Illiabum Clube
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